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રા+ય સરકારને નદ1 2ુ34કરણ યોજના હઠળ કરોડો 7િપયા
ફાળ9યા છતાંપણ ;ુજરાતની નદ1ઓ 2ુ4 કમ થતી નથી.
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લોકસભાના અતારાં[કત ?\ નં;૧૬૧૪, તાર1ખ ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ના જવાબમાં મળે લી િવગતો
]ુજબ ;ુજરાતની આ ૨૨ નદ1ઓ/ખાડ1 _ ૂબજ ?aૂ િષત છે . - અમલાખાડ1, ભાદર, ભોગાવો, ખાર1,
સાબરમતી, િવbાિમ ી, ઢાંઢર, િ વેણી, અમરાવતી, દમણગંગા, કોલક, મહ1, શેઢ1, તાપી, અનાસ, બાલેbર
ખાડ1, ક1મ, મેbા, મ>ઢોળા અને નમદા.
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1) ૯૬ નગરપા લકાઓ પાસે Lુએજ નેટવક જ નથી. ૩ મહાનગરપા લકાઓ અને ૧૫૮
નગરપા લકાઓ પાસે Lુએજ d1ટમે!ટ ફસીલીટ1 જ નથી.
2) સ[હયારા જળ Jલા!ટ (કોમન એફe/ુઅ!ટ d1ટમે!ટ Jલા!ટ) પૈક1 કોઈ પણ Jલા!ટ િનયત કરલા
ધોરણો ]ુજબ aૂ િષત પાણીનો િનકાલ કયg ન હતો. સ[હયારા જળ Jલા!ટમાં બનઅસરકારક
ુ રણના પ[રણામે
?[ યા અને ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડ તરફથી બનઅસરકારક અ સ
માં ?[ યા કરhું aૂ િષત પાણી છોડવામાં આવi ુ ં હi ુ ં એ jુદરતી જળાશયોમાં ?aૂ ષણ થ/ુ ં હi.ુ ં
(Yોત : CAG ર1પોટ નંબર ૫, વષ ૨૦૧૫)
3) ?aૂ ષણ ફલાવતા ઉlોગો પાસેથી મા] ૂલી દં ડ ક બmક ગેરંટ1 લઇને છાવરવામાં આવે છે .
4) ;ુજરાત સરકાર જ ગ[ઠત કરલ વોટર =વો લટ1મોનીટર>ગ કિમટ1ની બેઠકો જ મળતી નથી.
5) o!/ુઆર1 ૨૦૧૯ માં નમદાની મેઈન કનાલ ?aૂ િષત થઇ હતી. યોpય તપાસને અભાવે કોઈ
ચોqસ કારણો ના મrયા ( અથવા એsુ ં કહ1 શકાય ક કારણો tપાવવામાં આ9યા)
6) લોકડાઉન દરKયાન પાણી ?aૂ ષણનો અuયાસ અહવાલ ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડv તૈયાર
કરલો તેમાં પણ નદ1ઓ પહલેથી જ ચોwખી છે તેમ બતાવીને ?aૂ ષણ tપાવવાનો ?યxન થયો
હતો. આ અuયાસ અહવાલ પછ1 કોઈ એકશન Jલાન પણ તૈયાર ના થયો એ

ુ દ1 ચચાનો ]ુyો

છે .
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ુ લાઇ અને ઓગ ટ માસમાં દશમાં અને ;ુજરાતમાં કોરોના તીz ગિતએ આગળ વધી ર{ો છે .
;ુજરાતમાં ?િત [દવસ એક હoરથી વધાર લોકો સં િમત થઇ ર{ા છે , |ાKય તર પણ કોરોના વધી ર{ો
છે . તેવા સંજોગોમાં ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડ પયાવરણીય લોક-Lુનાવણીઓ યો}ને લોકોને તેમાં ભાગ
લેવા આમંિ ત કર છે .

ડ1ઝા ટર મેનેજમે!ટ એ=ટ તેમજ ભારત સરકાર અને ;ુજરાત સરકાર Uારા

કોરોનાથી બચવા માટ oહર કરાયેલ માગદિશ•કાઓનાં ઉeલંઘન સમાન છે .
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ુ ારના ઉlોગોના થાપન ક ઉxપાદનમાં િવ તરણ કરવા માટ પયાવરણીય સંમિત
િનયત યાદ1 અ સ
લેવી પડતી હોય છે , તેની ?[ યાના ભાગ7પે લોકોના મંત9યો, L ૂચનો અને વાંધાઓ oણવા માટ લોકLુનાવણીઓ કરવાની ફર}યાત હોય છે . પરં i,ુ આજની કોવીડ-૧૯ની થિતમાં “ ટ એટ હોમ અને ટ સેફ”ની
oહરાતો કરવામાં આવે છે . દશની સંસદ, રા+યોની િવધાનસભાઓ, અદાલતો +યાર બંધ હોય તેવા
સંજોગોમાં ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડ Uારા લોક-Lુનાવણીઓ યોજવામાં આવે છે તે કટલી ઉ ચત છે એ ?\ સૌને
થાય જ. પયાવરણિમ

તરફથી ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડ, }eલા કલેકટર, પોલીસ ખાiુ,ં આરોpય

િવભાગ, ]ુwય સ ચવ, ]ુwયમં ી, અદાલત ઉપરાંત માનવ અિધકાર પંચને આ પયાવરણીય લોક
Lુનાવણીઓને હાલના સંજોગોમાં યો}ને લોકોને જોખમમાં ના ] ૂકવા ર ૂઆતો કરવામાં આવી. એક ર1તે
જોઈએ તો લોકોને પોતા ુ ં મંત9ય ર ૂ કરવાથી બાકાત રાખવાની આ એક ચાલબા} પણ લાગે છે .
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સામા!ય સમજણની વાત છે ક લpન અને મરણ?સંગની

મ લોક-Lુનાવણીઓમાં લોકોની સંwયા

મયા[દત ના કર1 શકાય. અસર| ત તમામ નાગ[રકોને લોક-Lુનાવણીમાં હાજર1 આપવાનો અને બોલવાનો
અિધકાર છે તેવા સંજોગોમાં આવી લોક-Lુનાવણીઓથી કોરોના ુ ં સં મણ વધી જશે. અથવા લોકો સહભાગી
થવા ુ ં ટાળશે તે બાબતનો ઉલેwખ કર1ને પયાવરણ િમ ે રા+ય સરકારના તમામ સંબિં ધત િવભાગો સમ„
ર ૂઆત કર1.
∗

કોવીડ-૧૯ ની પ[ર… થિતને જોતા લોકોમાં ગભરાટ અને બીક છે તે સંજોગોમાં મહદં શે લોકો Lુનાવણીમાં
ભાગ લેવા ુ ં ટાળશે.એક ર1તે આ લોકોની સ†ભાગીતાને ઘટાડશે. લોકશાહ1 દશમાં લોકોનો અવાજ બહાર
ન[હ આવી શક.

∗

સાં?ત પ[ર… થિતને ,યાને લઈને સરકાર Uારા િવિવધ િનણયો લેવામાં આવે છે . oહર તહવારો અને
ધાિમ•ક કાય મો પણ બંધ રાખવામાં આ9યા છે . જ!મા‡ટમી, ˆાવણના લોકમેળાઓ, ભાદરવી ‰ ૂ ણŠમાએ
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યોoતા મેળાઓ, ˆાવણ મ[હનામાં દર સોમવાર મહાદવના મં[દરના દશન કરવા વગેર

વા લોક

તહવારો/ધાિમ•ક ?s ૃિŒઓ પર િનયં ણો ] ૂકાયા છે .
∗

ડ1ઝા ટર મેનેજમે!ટ એ=ટ અને પે!ડાિમકને ,યાને લેતા ક!" સરકાર ુ ં ;ૃહ અને આરોpય મં ાલય
તેમજ રા+ય સરકાર વારં વાર oહરાતો થક1 “"13 @1

2

"13

A” જણાવે છે તેવા સંજોગોમાં

પયાવરણીય લોક-Lુનાવણીઓ યોજવાથી સં મણ વધવાનો ભય છે .
∗

લોક-Lુનાવણીઓમાં સંwયા પર કોઈ િનયં ણ ન રાખી શકાય. તમામ અસર| તોને ભાગ લઇને પોતાની
ર ૂઆતો કરવાનો અિધકાર છે . તે સંજોગોમાં લોકો જો કોરોના | ત બને અને સં મણ વધે તો ગંભીર
સમ યા બને તેમ છે .
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લે ખત ર ૂઆતો થક1 માંગણી કર1 ક ઓગ ટમાં ;ુજરાતના ચાર }eલાઓ (૧. ખેડા, ૨.
સાબરકાંઠા, ૩. મોરબી, ૪. દવ• ૂિમ Uારકા) માં સાત લોક-Lુનાવણીઓ ુ ં આયોજન કરા/ુ ં છે તેને તાxકા લક
અસરથી મોjૂફ રાખવાની oહરાત કરવામાં આવે અને કોરોનાની પ[ર… થિત હળવી ના બને xયાં Lુધી લોકLુનાવણીઓ આયોŽજત ના કરાય/ oહર ના કરવામાં આવે તેવી માંગણી રા+યના ]ુwય સ ચવˆીને
કરવામાં આવી. જોક, આ ર ૂઆતોની સમાંતર અસર 7પે નીચેની … થિત જોવા મળ1 છે .

મક,

ુ લાઇ માસની પયાવરણીય લો=Lુનાવણી પાછળ લઇ જવાની ફરજ પડ1
સાબરકાંઠા }eલાની

ણ પયાવરણીય લોક-Lુનાવણીઓ મોjૂફ પણ રખાઈ

સJટKબર માસમાં મા

એક પયાવરણીય લોક-Lુનાવણી oહર કર1 છે .
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તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ ના રોજ અમને ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડના નાયબ ]ુwય પયાવરણ ઇજનેર ˆી,
}. એચ. િ વેદ1ની સહ1થી પ
કરવાની હોય છે

મrયો છે ક, EIA નો[ટ[ફકશન ]ુજબ અમાર ૪૫ [દવસમાં લોક-Lુનાવણી

થી અમે આ લોક-Lુનાવણીઓ કર1એ છ1એ. oહરનામાની ર1તે આ જવાબ અપાયો છે એ

સા’ુ ં પરં i,ુ ?વતમાન સંજોગો જોતા આ ુ ં પાલન કરsુ ં તે જડતા છે . લોકડાઉન વખતે તમામ કાયદા કા ૂનો
બા ુ પર ] ૂકાયા હતા અને તાxકા લક અસરથી લોકડાઉન પાળવામાં આ9/ુ ં હiુ,ં કારણક ?oના આરોpયનો ?\
હતો. તેવી જ ર1તે અનલોકની ગાઈડ લાઈન ]ુજબ પણ ;ુજરાત સરકાર oહર મીટ>ગો ઉપર

મં ૂર1નથી

આપી છતાં આ જનતાને જોખમમાં ] ૂકવાની ક જનતાને બાકાત કરવાની ?[ યા ચાલી.
આ જવાબ બરાબર નથી એટલા માટ ક, રા+ય અને દશમાં િનયત સમયે લેવાવી જોઈતી પર1„ાઓ બંધ
રહ1 છે , શૈ„ ણક કાયg પણ ઠJપ થઇ ગયા છે . અદાલતોની અિતઆવ“યક કામગીર1ઓ પણ બંધ છે , સરકાર
દરક િવભાગોમાં સમયમયાદા વધાર1 આપી છે . નાગ[રક સેવા હોય ક અ!ય લાયસ!સ લેવાની વાત હોય –
સરકાર પોતાની ?oના આરોpયને ?ાધા!ય આJ/ુ ં છે . ૫૫ [દવસ લોકડાઉન ચાe/ુ ં તે સંજોગોમાં ક!" સરકાર
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અને રા+ય સરકારની અનલોક ગાઈડલાઈન-૩ ]ુજબ જ કાયવાહ1 કરવાની હતી. જોક, આ અ? iુત જવાબથી
;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડનો અમાનવીય ચહરો છતો થયો છે .
;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડના પ માં સંદભ ] ૂકાયેલા લોક-Lુનાવણી માટના નો[ટ[ફકશનમાં એમ પણ
જોગવાઈ છે ક, લોક-Lુનાવણીમાં સંwયાને મયા[દત ના કર1 શકાય, તેમાં એક માણસથી લઈને હoર માણસ
પણ આવી શક. જો આsુ ં થાય તો કોરોના સં મણનો ભય વધી જવા પામે. કોરોનાના સં મણની બીકને લીધે
લોકો વૈ”•છક ર1તે આવી લોક-Lુનાવણીમાં ન[હ આવે અને ક!" તથા રા+ય સરકાર ુ ં Lુ
સલામત રહો”

ુ ં પાલન કરશે. લોકોને ડર અને બીક છે .

ના લીધે

“ઘર રહો અને

ૂજ મા ામાં લોકો જોડાય એવીપણ

થી લોક-Lુનાવણીનો ] ૂળ હiુ બર ન[હ આવે.

પ[ર… થિત ઉભી થાય

આ પ માં લw/ુ ં છે ક, ૪૫ [દવસમાં પ–—લક [હયર>ગ ના કરવાથી રp/ુલેટર1 ઓથોર1ટ1 બી} કોઈ
એજ!સી મારફતે પ–—લક [હયર>ગ કરાવી શક. ;ુજરાતમાં ૨૦૦૬ના EIA નો[ટ[ફકશન પછ1 અસંwય
દાખલાઓ બ!યા છે ક પ–—લક [હયર>ગ ૪૫ [દવસ કરતા વધાર [દવસો Lુધી ના થઇ હોય

થી પ માંની

દલીલ ગળે ઉતર તેવી નથી.
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ુ લાઇ માસની શ7આતમાં અનલૉક ૨.૦ ની માગદિશ•કા ]ુજબ કટલાક

?િતબંધો સાથે }વન ધોરણ શŸુ થ/ુ.ં તેની પહલા

ૂનના @તમાં oમનગર અને દવ• ૂિમ Uારકા Žજeલા વ•ચે

આવેલ ?ો =ટ @ગે ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડ Uારા તાર1ખ 28

ુ લાઈ 2020 અને 29

ુ લાઈ 2020 ના

રોજ પયાવરણીય લોક Lુનાવણી ુ ં આયોજન કરવાની oહરાત થઈ. પયાવરણ િમ ની આ ર ૂઆતને
સરકારના િવભાગોએ ,યાને ના લેતા પયાવરણ િમ ે રા‡d1ય માનવ અિધકાર આયોગ સમ„ ર ૂઆત કર1 હતી
અને કોરોના કાળમાં આ લોક Lુનાવણી મોjૂફ રાખવા માંગ કર1. અલબŒ, કોઈપણ કારણ દશા9યા િસવાય
;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડ Uારા એક મ[હના માટ આ બંને Lુનાવણીઓ તે વખતે મોjૂફ કર1 દ1ધી.

૨૮ -

૨૯ ઓગ‡ટ દરિમયાન યોoઈ રહ1 છે . તા. ૨૪ ઓગ ટ,૨૦૨૦ના રોજ રા‡d1ય માનવ અિધકાર આયોગે આ
બાબતે સંબિધત અિધકાર1 સામે જ7ર1 પગલા લેવા રા+યના ]ુwય સ ચવˆીને જણા9/ુ ં છે .

W ,
પયાવરણીય લો=Lુનાવણી એ

થાિનક લોકો માટ િનણય ?[ યામાં સહભાગી બનવાની તક છે , લોકોને

સામેલ કરવા એ સરકાર1 તં ોની ફરજ છે . પયાવરણીય બાબતોમાં લોકોની સહભા ગતા ઘટાડવાની આ
?[ યાના પ[રણામ7પે આયોŽજત લો=Lુનાવણીઓમાં પચાસથી ઓછા 9ય…=તઓ સહભાગી બને એવી િવશેષ
કાળ} સŒાતં ે રાખી હોય એsુ ં ઓગ ટ મ[હનાની પયાવરણીય લો=Lુનાવણીની િમની£સ પહલી નજર જોતા
લાગે છે .
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અને બેe}યમ … થત કાબન માકv ટ વોચ સં થાના સ/ુકં ત ઉપ મે “ભારતમાં કાબન

માકv ટની • ૂિમકા” િવષય પર પાંચમી ઓગ‡ટના રોજ ઓનલાઈન વકશોપ યોoઈ ગયો
ગયો.
aુિનયા માટ કલાયમેટ ચેઈ!જ આજનો ?ાણ?\ છે , aુિનયાભરના દશો તેનો સામનો કરવા િવિવધ
િવ
સંિધઓ અને ?[ યાઓ કર1 ર{ા છે . ભારતે પણ કલાયમેટ એ=શન માટના અગxયના કરાર પે[રસ સંિધને
અપનાવી

છે

અને

Contributions)દ
દ તાવેજમાં
ચીન પછ1

ીo

કલાયમેટ

એ=શન

માટની

?િતબ,,તાઓ

NDC(Nationally

Determined

9ય=ત કર1 છે .ભારત |ીન હાઉસ વા/ુઓના ઉxસ¬નમાં aુિનયામાં અમે[રકા અને

થાને છે , ભારતે ઉxસ¬ન લેવલ ઘટાડવા પોતાની ?િતબ,ધતા 9ય=ત કરતા NDC

દ તાવેજમાં વષ 2030 Lુધીમાં 33
33-35%

ટલો ઘટાડો કરવાનો ઉલેwખ કયg છે . આ ઉપરાંત, ર1!/ુએબલ

એનજ® ને અપનાવવા પર ભાર ] ૂ¯ો છે .

કલાયમેટ એ=શનમાં કાબન ઉ
ઉxસ¬નના
xસ¬નના ઘટાડા માટ /ુનાઇટડ નેશ!સ ºમવક ક!વે!શન ઓન કલાયમેટ
ચેઈ!જ @તગત ¯ોટો ?ોટોકોલ હઠળ =લીન ડવલપમે!ટ મીકનીઝમ
નીઝમ(CDM) અને અ!ય માકv ટ 9યવ થાઓ
અમલમાં આવી હતી. કાબન બoરોનો ઉપયોગ કાબન ઓફસે
સે£સ ખર1દવા માટ દશો અને કંપનીઓ Uારા
કરવામાં આવે છે ,

તેમને પોતે oતે ?aૂ ષણ ના ઘટાડ તો પણ ઉxસ¬ન ઘટાડાનો દાવો કરવાની મં ૂર1 આપે

છે . આવા કાબન ઓફસે
સે£સ ઉxપ° કરવા માટ િવbભરમાં ઉxસ¬ન ઘટાડવાના ઘણા બધા ?ો =ટ અમલમાં
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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] ૂકાયા છે , અને /ુએનએફસીસીસીમાં િનયમો અપનાવવામાં આ9યા છે . CDM ?ોજ=ટ ભારતના િવિવધ
િવ તારોમાં થપાયા, કટલાક સારા CDM ?ો =ટો

હક1કતમાં ઉxસ¬ન ઘટાડતા હતા અને થોડા CDM ?ો =ટ

મા

નફો કમાવા માટ ર} ટર થયા હતા
હતા. ઉમદા ભાવનાથી રચાયેલી 9યવ થાને નફા માટ વાપરવાને લીધે

આ

કાબન માકv ટ ભરોસાપા

ર{ા નથી
નથી. વÀુમાં, Áતરરા‡d1ય કલાયમેટ વાટાઘાટોમાં પે[રસ ŸુલÂુક હઠળ

આટ¼કલ 6 હઠળ હ ુ કોઈ આખર1 િનણય લેવાયો નથી
નથી.
2021, કાબન માકv ટ માટ નવા /ુગની શ7આતની િનશાની છે , કારણ ક નવા Áતરરા‡d1ય િનયમો
કાબન માકv ટના ઉપયોગને સંચા લત કરશે. જો ક, િનયમો પર સંમત થવાની વાટાઘાટો હ} Lુધી િન‡ફળ ગઈ
છે અને તેથી અિનિ¾તતા રહ છે ક દશો આ બoરોને િનયંિ ત કરવા માટ સામા!ય િનયમો પર સંમત થઈ
શકશે ક નહ>.િનયમોની
િનયમોની ગેરહાજર1માં, કાબન

ડ1ટનો Áતરરા‡d1ય વેપાર થતો રહશે અને આ પ[ર… થિતમાં

નાગ[રક સંગઠનોની
ની દખરખ ખાસ કર1ને મહ
મહxવ‰ ૂણ રહશે.

પયાવરણિમ
િમ ના સહયોગથી કાબન માકv ટ વોચ સં થા Uારા નાગ[રક સંગઠનો,
ઠનો શૈ„ ણક સં થાઓ,
ૃ નાગ[રકોએ ભારતમાં Áતરરા‡d1ય કાબન બoરોની • ૂિમકા
નીિતિનધારકો, સંશોધનકારો અને અ!ય o;ત
િવશેના વે બનારમાં ઉxસાહભેર ભાગ લીધો
લીધો. Áતરરા‡d1ય કાબન માકv ટ @ગે કાબન માકv ટ વોચના ˆી }eસ
aુºાસને Uારા િવ i ૃત મા[હતી અપાઈ
અપાઈ, xયારબાદ કાબન માકv ટ ને સમજવા એક િવડ1ઓ [ફeમ બતાવાઈ.
બતાવાઈ
ભારતમાં કાબન માકv ટની • ૂિમકા @ગે પયાવરણ િમ ના મહશ પંડયા અને ફાe;ુની જોશીએ ર ૂઆત કર1.
કર1
સ†ભાગીઓના ?\ો સાથે ઓનલાઈન વકશોપની સમા”Jત થઇ
થઇ.
આ વેબીનાર ુ ં રકોડ¿ગ આ લ>ક પર ઉપલ—ધ છે
https://www.youtube.com/watch?v=yvV5k9VcPPU&feature=emb_title
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મહશ પંડયા

ૂન

૨૦૧૪માં

આઈ.બી.

[રપોટ

લીક

થયો

કરવામાં

(ક

આ9યો?)

તેમાં

૧૨૯

ટલી

9ય…=તઓ/સં થાઓને ડવલપમે!ટ ?ો =ટસ અટકાવવા માટ જવાબદાર ઠરવવામાં આ9યા. વળ1, કહવામાં
આ9/ુ ં ક આવાં તxવો Uારા દશનો િવકાસ Ÿુંધાયો છે અને }ડ1પીમાં ૨ થી ૩ ટકા
૧૫ ઓગ ટ, ૨૦૧૪ના રોજ લાલ [કeલા પરથી એક L ૂ
ઇÆ!ડયા’ સાથે સાથે બી ુ ં L ૂ

ટલો ઘટાડો નÄધાયો છે .

અપા/ુ.ં ‘મેઇક ઇન ઇÆ!ડયા’, ‘મેઈડ ઇન

પણ xયારબાદ અપા/ુ ં તે ‘ઝીરો [ડફ=ટ એ!ડ ઝીરો ઈફ=ટ.’ િવદશોની • ૂિમ પરથી

બોલવામાં આ9/ુ ં ક, ભારતમાં આવો, ] ૂડ1 રોકાણ કરો; તમને અમારા કોઈ કાયદા (ખાસ કર1ને પયાવરણ અને
કામદાર કાયદા) ન[હ નડ અને ?વતમાન કાયદાઓની અડચણ aૂ ર કર12ુ.ં
આ ?[ યાને એક ઉદાહરણ Uારા િવ i ૃત ર1તે જોઈએ. ૨૯ ઓગ ટ, ૨૦૧૪ ના રોજ ભારત સરકારના
વન પયાવરણ તથા =લાઈમેટ ચે!જ મં ાલયના કાયાલય તરફથી Éક
ુ મ બહાર પડાયો હતો

માં ˆી ટ1. એસ.

આર. LુÊમËય]્ • ૂત‰ ૂવ કબીનેટ સે ટર1ના અ,ય„ પદ ઉ•ચ સિમિત ુ ં ગઠન કરવામાં આ9/ુ ં હiુ.ં
સિમિતએ િવિવધ કાયદાઓ ુ ં આકલન ક/ુ.0
ચાર ત+Í સuયો અને બે સ ચવોની બનેલી આ સિમિતમાં (૧) ˆી ટ1. એસ. આર. LુÊમËય]્ (ચેરમેન)
(૨) ˆી િવbનાથ આનંદ (• ૂત‰ ૂવ સે ટર1) વન અને પયાવરણ મં ાલય (૩) જ ટ1સ ˆી એ.ક. ˆીવા તવ
(િનs ૃŒ જજ, [દeહ1 હાઈકોટ) અને (૪) Lુ?ીમ કોટના િસિનયર એડવોકટ ˆી ક. એન. ભાટનો સમાવેશ થયેલ
હતો. સિમિતના બે સ ચવોમાં વન અને પયાવરણ મં ાલયના સં/=ુ ત સ ચવ ˆી િવbનાથ િસ!હા તથા ;ુજરાત
?aૂ ષણ િનયં ણ બોડના તxકાલીન સuય સ ચવ ˆી હા[દÎ ક શાહનો સમાવેશ કરાયો હતો.
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Environment (Protection) Act, 1986
Forest (conservation) Act, 1980
Wildlife (protection) Act,1972
The water (prevention and control of Pollution) Act 1974
The Air (prevention and control of Pollution) Act 1981
ુ વોને લીધે નીચે ]ુજબના સંદભgના આધાર આ
ઉપરો=ત કાયદાઓના અમલીકરણમાં મેળવેલ અ ભ

ઉ•ચ તર1ય સિમિતને કામ કરવા ુ ં કહવા/ુ ં હiુ ં :
•

ઉપરો=ત ?xયેક કાયદાની હાલની … થિતએ થઈ રહhું અમલીકરણ,

ુ દ1- ુ દ1 અદાલતો Uારા આપેલા

’ુકાદાઓ ુ ં અવલોકન કરsુ ં અને કાયદાઓના સંદભ આવેલ ઉ•ચારણોને ગણતર1માં લેવાં.
•

કાયદાઓના ] ૂળ ઉyે શોને લ„માં રાખીને ?xયેક કાયદામાં Lુધારા L ૂચવવા.

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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•

L ૂચવેલ ભલામણને પહÄચી વળવા Lુધારાઓનો કાચો ]ુસyો તૈયાર કરવો.
આ કાયાલય આદશ વન, પયાવરણ અને =લાઈમેટ ચે!જ મં ાલયની વેબસાઇટ પર ] ૂકવામાં આ9યો

અને એક મ[હના Lુધીમાં નાગ[રકો પાસેથી મંત9યો મંગા9યાં હતાં. ૧૮ સJટKબર ૨૦૧૪ના રોજ બીજો એક
Lુધારો ર ૂ થયો,

માં મં ાલયે ઇÆ!ડયન ફોર ટ એ=ટ ૧૯૨૭ નો પણ સમાવેશ કયg.

તા. ૨૮ ઓ=ટોબર ૨૦૧૪ના બીo એક કાયાલય આદશ Uારા આ ઉ•ચ તર1ય સિમિતની ]ુદત એક
મ[હનો વધારવામાં આવી એટલે ક તાર1ખ ૨૯ ઓ=ટોબર ૨૦૧૪થી તાર1ખ ૨૮ નવેKબર ૨૦૧૪ કરવામાં આવી.
આ સમ| ?[ યામાં નીચે ]ુજબના ?\ો ઊભા થાય. છ

ટલા મોટા પયાવરણના કાયદાઓ Lુધારવાના હોવા

છતાં કોઈ oહર L ૂચના અખબારો ક અ!ય મા,યમો Uારા આપવામાં આવી ન હતી. મા

વન પયાવરણ તેમજ

કલાયમેટ ચે!જ મં ાલયની વેબસાઈટ Uારા જ oહરાત કરવામાં આવી. વેબસાઈટ પર કટલાંક મોટાં શહરોમાં
પ–—લક ક!સeટશનની વાત પણ કરવામાં આવેલી હતી. અલબŒ, તેમાં હંગામી તાર1ખો જણાવેલી, થળ િવશેની
oણકાર1 ન હતી.
‘પયાવરણ િમ ’એ પ
અખબારો, ટ1વી ચેનલો

લખીને oણ કરલી ક બહોળા ?માણમાં લોકમત ઊભો કરવા માટ િવિવધ

વાં મા,યમોનો ઉપયોગ કરો. તaુપરાંત, પયાવરણ િમ એ બીજો પ

લખીને

મં ાલયને oણ કર1 ક હંગામી તાર1ખો અને શહરોનાં નામ લોક સંપક બેઠક હiુ ] ૂકવામાં આ9યાં છે . પરં i,ુ
ચોqસ થળ અને સમય બતાવાયો નથી. આ પ

પછ1 પણ મં ાલયે સમય/ થળ જણા9યાં ન હતાં. આમ,

‘jુલડ1માં ગોળ ભાંગવામાં’ આ9યો. ઉ•ચ તર1ય સિમિતએ તેના અહવાલમાં સમયની મયાદા ુ ં ગાÐુ ં ગા/ુ ં છે .
પરં i,ુ અહવાલ િનયત તાર1ખ કરતાં વહલો Lુ?ત કરવવામાં આ9યો.
અહવાલ મળતાંની સાથે જ પયાવરણ મં ી ˆી ?કાશ oવડકર oહર કર1 દ1Àુ ં ક આગામી બ ટ
સ માં પયાવરણના કાયદાના Lુધારા લઈને સંસદમાં ર ૂ કર12ુ.ં અહવાલમાં આપવામાં આવેલ જોગવાઈઓ ક
અહવાલની ‰ ૂણતાની વીjૃિત વગર જ ?કાશ oવડકર ુ ં આ િવધાન જ7ર L ૂચક હiુ.ં
આ અહવાલ સાય!સ એ!ડ ટકનોલો}, એ!વાયરમે!ટ એ!ડ ફોર ટ િવભાગની પાલામે!ટર1 ટÆ!ડÑગ કિમટ1ને
સÄપવામાં આ9યો. તેના Uારા ૧૯ [ડસેKબરના રોજ ?ેસ ઇ!ફમÒશન —/ુરો Uારા વેબસાઈટ પર oહરાત ] ૂકાઈ ક
૩૧ [ડસેKબર ૨૦૧૪ Lુધી લોકોએ પોતાનાં મંત9યો સંસદ1ય સિમિતને આપવાં. દશભરના પયાવરણવાદ1ઓએ
સખત વાંધો લેતાં ˆી અિbનીjુમાર (સાંસદ)ના નેi ૃxવ હઠળની આ

ટÆ!ડÑગ કિમટ1એ એનવાયરમે!ટલ લો

મેનેજમે!ટ એ=ટને નામં ૂર કયg.
સરકાર આટલેથી ન અટકતાં ‘મેઇક ઇન ઇÆ!ડયા’, ‘મેડ ઇન ઇÆ!ડયા’ને સાકાર કરવા ઔધો ગક ;હૃ ોને
પયાવરણની મં ૂર1 મેળવવામાં કાયદાઓ ુ ં કોઈ બંધન આડ ન આવે તે ુ ં જ ,યાન રખા/ુ ં હોય તેs ુ ં લાગે છે .
ઝીરો ઇફ=ટના 7પાળા L ૂ ની ઓથે પયાવરણની ‘ઐસી ક1 તૈસી’ કર1ને સરકાર Uારા પયાવરણના કાયદાઓને
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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હળવા કર1 ઉlોગોને લાવીને પયાવરણ બગાડવાનો ?યાસ થઈ ર{ો છે .

ને માટ EIA નો[ટ[ફકશનમાં Lુધારો

લાવવા ુ ં oહરના]ુ ં તાર1ખ ૧૦/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ વન અને પયાવરણ મં ાલય Uારા ?િસ4 કરા/ુ ં હiુ.ં
આ નવા ]ુસyામાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ક પયાવરણનો ભંગ કરો તો કંઈ વાંધો નહ>. પરં i ુ
સરકાર એક ત+Í સિમિત બનાવી છે . તેના કહવા ]ુજબ એ!વાયર!મે!ટ સ”Jલમે!ટ Jલાન તૈયાર કરો એટલે
‘બધા ;ુના માફ’. મતલબ ક જો કોઈ ?કeપ Uારા પયાવરણીય સંમિત ના લીધી હોય અને ઉlોગ ક કોઈ ?કeપ
ચાhુ કર1 દ1ધો હોય તો તેની મં ૂર1 રદ નહ> થાય, તેની સામે કા ૂની કાયવાહ1 નહ> થાય. મા
Jલાન મં ૂર કરાવી દો. ?aૂ ષણ કરો, પયાવરણને

સ”Jલમે!ટ

કુ સાન કર1ને પૈસા ભર1 દો એટલે ;ુનો માફ !

દશમાં +યાર નેશનલ |ીન [d—/ુનલ મજÂ ૂત બની છે xયાર તેમાંથી ]ુ…=ત મેળવવા સરકાર આ ર તો
અપના9યો છે . હાલની સરકારની રચના થયાની શ7આતમાં જ છ પયાવરણીય કાયદાને એક કાયદામાં 7પાંતર
કરવાની પહલ કરલી. પરં i,ુ દશભરમાં થયેલા િવરોધને પગલે સરકાર એ!વાયર!મે!ટ લો મેનેજમે!ટ કાયદાને
પડતો ] ૂકયો હતો. અલબŒ, તે કાયદા ુ ં એક ?િત બÖબ આ ]ુસyામાં છે .

ૂ ટ સતીશ આચાય
સાભાર : કા×િન

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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xયારબાદ ૧૫ એિ?લ, ૨૦૧૯ના રોજ સારથjુમાર નીિત િવભાગના િનદv શક (Director/IA Policy
Division)ની સહ1થી ઓ[ફસ મેમોર!ડમ Uારા EIA નો[ટ[ફકશન ૨૦૧૯ સરકાર1 િવભાગોમાં Áત[રક L ૂચનો માટ
] ૂકા/ુ,ં

ુ ં પણ અમલીકરણ ના થ/ુ.ં

13, .q -- " ; . ' r s1
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ભારતના વડા?ધાનˆીએ ૧૫ ઓગ ટ ૨૦૧૮ના રોજ લાલ [કeલા પરથી દશને સંબોધન કરતાં કÛું હiુ ં
ક, આપણો દશ jુદરતી સંસાધનોથી સ] ૃ,ધ છે . jુદરતી સંસાધનોનો 9યાપક ઉપયોગ કર1ને આપણે દશનો
િવકાસ કરવો છે . ખાસ કર1ને ઉŒર ‰ ૂવ®ય રા+યોના િવકાસ સંદભÒ વાત કર1. આ ÜાÝટ EIA નો[ટ[ફકશન
૨૦૨૦માં વડા?ધાનˆીના ભાષણ ુ ં અમલીકરણ કરવાનો ?યાસ કરાયો છે .
ÜાÝટ એ!વાયર!મે!ટલ ઈKપે=ટ એસેસમે!ટ નો[ટ[ફકશન

૨૦૨૦ : ૨૩ માચ, ૨૦૨૦ના રોજ oહર

કરા/ુ.ં પરં i,ુ લોકોનાં L ૂચન માટ તે ૧૧ એિ?લ, ૨૦૨૦ના રોજ વેબસાઈટ પર ] ૂકવામાં આ9/ુ ં અને ૧૧
૨૦૨૦ Lુધીમાં L ૂચનો મંગાવવામાં આ9યાં. આ ગાળામાં સમ| દશ લોકડાઉન હઠળ હતો.

ૂ ન,

થી સમ| દશમાંથી

િવરોધ થયો ક, આ નો[ટ[ફકશન પાÞં ખmચી લેs ુ ં જોઈએ. અલબŒ, ભારત સરકાર આ નો[ટ[ફકશન માટ L ૂચનો
મંગાવવાની તાર1ખમાં ૩૦

ૂન, ૨૦૨૦ Lુધી વધારો કર1 આJયો. દરKયાન, [દeહ1ની વડ1 અદાલતે ૧૧

ઓગ ટ, ૨૦૨૦ Lુધી L ૂચનો વીકારવા આદશ કયg.
જો આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશન ુ ં અમલીકરણ થશે તો પયાવરણને _ ૂબ જ મો×ું

કુ સાન થશે તેમજ jુદરતી

સંસાધનો આધા[રત }વતા લોકોની પણ ]ુ“કલીઓ વધી જશે. એટલે ચોમેરથી આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશન પાÞં
ખmચી લેવાની માંગ ઊઠ1 છે . ઈ.આઈ.એ. ૨૦૦૬ ?માણે ૮ ?કારની કટગર1 માટ પયાવરણીય સંમિત
(એ!વાયર!મે!ટ =લીયર!સ) લેવાની હતી. નવા નો[ટ[ફકશનમાં આ કટગર1 aૂ ર કર1ને ૪૩ ?ો =ટ માટ
ુ િત
પયાવરણીય સંમિત લેવા ુ ં નq1 ક/ુ0 છે . પહલી નજર એsુ ં લાગે ક, બÉુ બધા ?કeપને પયાવરણીય અ મ
માટ આવર1 લેવામાં આ9યા છે . હક1કતમાં, કટગર1 બી-૨ નો ઉમેરો કર1ને મહa્ @શે ઉlોગોને એ!વાયર!મે!ટ
ુ િતમાંથી ]ુ…=ત આપી દવામાં આવી છે .
ઈKપે=ટ એસેસમે!ટ અહવાલ અને પયાવરણીય અ મ
અચરજ એ વાતની છે ક, ÜાÝટ ઈ.આઈ.એ. ૨૦૨૦ માં બી-૨ કટગર1ના ?કeપોને પયાવરણીય મં ૂર1
લેવાની થાય,

સામા!ય ર1તે વહ1વટ1ય મં ૂર1 છે . પયાવરણીય મં ૂર1થી પયાવરણ ુ ં જતન કરવાને થાને

ઉlોગો જલદ1 કાયરત થાય તેવો હiુ છે . આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશનમાં ૪૦
1.

ટલી ?s ૃિŒઓને ]ુ…=ત મળે છે .

માં સોલાર પાવર Jલા!£સ, સોલાર થમલ Jલા!£સ, સોલાર પા=સ વગેરને પયાવરણીય મં ૂર1 લેવાની
નથી થતી. દશમાં 9યાપક ફ[રયાદો ઊઠ1 છે ક, િવશાળ જમીનમાં પથરાયેલા સોલાર પા=સથી સામાŽજક,
આિથ•ક અને પયાવરણને 9યાપક

કુ સાન થ/ુ ં છે . નેશનલ |ીન [d—/ુનલમાં પણ આ બાબતના અનેક કસ

નÄધાયા છે .
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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2. આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશન Uારા ધંધાદાર1 ?ો =ટ ઉxપાદન ન હોય તેવા ર1સચ એ!ડ ડવલપમે!ટને ]ુ…=ત
આપવામાં આવી છે . સવાલ ધંધાદાર1 ઉxપાદન હોય ક ન હોય તેનો નથી પરં i,ુ ?aૂ ષણની ખરાબ અસરો
કટલી થાય છે તેને આધાર નq1 કરવાનો છે .
3. દશમાં મોટ1 જpયામાં અને િવશાળ સંwયામાં પથરાયેલા પવન ચq1 ?ો =ટ @ગે ÜાÝટ નો[ટ[ફકશન
’ ૂપક1દ1 સેવે છે . પવનચq1 ?કeપોને લીધે સામાŽજક અને પયાવરણ બાબતે િવ‰ુલ મા ામાં આિથ•ક
કુ સાન થવાના બનાવો નÄધાયા છે .
4. આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશનમાં એક જ ?કારના ઉlોગો જો કોમન d1ટમે!ટ Jલા!ટ બનાવવાના હોય તો આ
?કારના CETP ને પયાવરણીય સંમિતમાંથી ]ુ…=ત oહર કર1 છે . ખરખર, પયાવરણને

કુ સાન કરનાર આ

પગhું છે .
5. Lુરખ ?કeપો

વાક, નેશનલ હાઈવે, ટટ હાઈવે વગેરના „મતા વધન,િવ તરણ કાય (એ=સપા!શન) માટ

ુ િતમાંથી ]ુ…=ત આપવામાં આવી છે .
પયાવરણીય અ મ
6. આ ઉપરાંત લાઈન ઓફ એ=•’ુલ કંdોલથી ૧૦૦ [ક.મી.ના @તર બનનાર રોડ-રલવેને પણ ]ુ…=ત
આપવામાં આવી છે .
7. આ ઉપરાંત, સંર„ણના ?કeપો તેમજ સરકાર

ને dટ}ક ?ો =ટ તર1ક ઓળખાવે તેવા ?કeપોને પણ

]ુ…=ત બ„વામાં આવી છે .
8. આ નો[ટ[ફકશનમાં ૧૦%

ટલી „મતા વધારતા ?કeપો હોય તેમને વધારાના ઉxપાદન માટ પયાવરણીય

સંમિતમાંથી ]ુ…=ત આપવામાં આવી છે ,

_ ૂબ ગંભીર છે . મોટા કદના ?ો =ટની ૧૦% „મતા વધારતા

?aૂ ષણની શ¯તા તેમજ તેની સામાŽજક-આિથ•ક અસરો તથા પયાવરણને થiુ ં

કુ સાન પણ નÄધપા

હોવા .ુ ં
આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશનમાં પયાવરણીય કાયદાઓનો ભંગ કરતા એટલે ક, પયાવરણને લ„માં ન લેતા
ઉlોગો સામે દં ડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે . પરં i ુ, ઉlોગ/?કeપ વયં• ૂ ર1તે સરકારને oણ કર ક તેમણે
પયાવરણના કાયદાનો ભંગ કયg છે તો દં ડની રકમમાં અને પયાવરણ મેનજ
ે મે!ટ Jલાન બનાવવામાં મોટ1
રાહતો oહર કર1 છે .

મક, વયં• ૂ oહર કર ક, તેમણે પયાવરણીય કાયદાનો ભંગ કયg છે તો, [દવસનો મા

એક હoરનો દં ડ. પરં i,ુ સરકાર ભંગ કરતા પકડ તો [દવસનો બે હાજર 7િપયાનો દં ડ.
આના પરથી

પ‡ટ ફ લત થાય છે ક, સરકાર ઉlોગોને પયાવરણના ભોગે છાવર1 રહ1 છે અને

પયાવરણીય કાયદાઓનો ભંગ કરવા ?ોxસાહન આપી રહ1 છે . આ બાબત તકહ1ન એટલા માટ છે ક,
પયાવરણને

કુ સાન થાય છે , તે હક1કત છે . પછ1 તેમાં દં ડની રકમ

કરનાર ઉlોગો પોતે પોતાનો ;ુનો

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦

ુ દ1

ુ દ1 કવી ર1તે હોઈ શક ? વયં• ૂ ભંગ

વીકાર તો સo (દં ડનીય રકમ) માફ અને પયાવરણીય
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ભોગવવામાં પણ રાહત ! સમજવા માટ સીધી ભાષામાં વાત કર1એ તો એક ;ુનેગાર પોલીસ ટશનમાં oતે
હાજર થઈને ;ુનાનો એકરાર કર તો દં ડ અને સoમાંથી રાહત મળે .
આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશનમાં Žજeલા તર એ!વાયર!મે!ટલ એસેસમે!ટ ક મેનેજમે!ટ Jલાન માટ Žજeલા
ક„ાએ જમા થયેલા [ડ d1કટ િમનરલ ફંડનો ઉપયોગ કરવા tટ આપી છે ,

બરાબર નથી.

ના માટ ફંડ

એકિ ત કરવામાં આ9/ુ ં છે તે જ હiુ માટ ફંડ વપરાsુ ં જોઈએ. આ ÜાÝટ નો[ટ[ફકશન Uારા ભંગ કરનાર ઉlોગો
પાસેથી બmક ગેરંટ1 લેવા ુ ં નq1 ક/ુ0 છે . પરં i ુ, જમા થયેલ બmક ગેરંટ1નો ઉપયોગ 2ુ ં કરવો તે બાબતે ÜાÝટ
નો[ટ[ફકશન મૌન છે . બmક ગેરંટ1 અને કાયદા ુ ં પાલન ન કરનારા પાસેથી દં ડનીય રકમ મેળવવાનો મતલબ
એવો થયો ક, આવા ઉlોગોને +/ુ[ડિશયલ dાયલમાંથી બચાવી લેવા અને પયાવરણ Lુર„ા ધારો-૧૯૮૬ ને
Âુâો કર1 દવો !
તે ?કeપો @ગે પોતાના અ ભ?ાયો/L ૂચનો/વાંધા

પયાવરણીય લોક-Lુનાવણીના મા,યમથી લોકોને

ર ૂ કરવાની તક મળતી હતી તે મહa્ @શે છ1નવી લેવામાં આવી છે . લગભગ ૧૫

ટલા ?કeપો નો[ટફાઇડ

એ[રયામાં આવતા હોય ઉપરાંત કટગર1-એમાં આવતા હોય છતાં પણ પયાવરણીય લોક-Lુનાવણીમાંથી ]ુ…=ત
આપી દવામાં આવી છે .
નેશનલ પાક/સે!’ુર1/ ઈકોલો}કલ સે…!સ[ટવ એર1યાના િવ તારોમાં કોઈપણ ?કeપ આવતો હોય તો
તે ?કeપોને લોક-Lુનાવણીમાંથી ]ુ…=ત આપવામાં આવી છે . ખરખર તો પયાવરણીય ર1તે સંવેદનશીલ ?કeપો
માટ લોકોના િવશેષ અ ભ?ાય લેવા જોઈએ. પયાવરણીય લોક-Lુનાવણી @ગેની oહરાત
કરવામાં આવતી હતી તે ]ુદત ઘટાડ1ને ૨૦ [દવસની કરવામાં આવી છે ,

એક મ[હના પહલા

નો મતલબ એ થયો ક, @ત[રયાળ

િવ તારોમાં લોકોને સમયસર L ૂચનાઓ ન[હ મળે .
આમ, ÜાÝટ EIA-૨૦૨૦ Uારા ઉlોગોને પયાવરણીય કાયદાઓમાંથી રાહત આપી છે ,
તેમજ jુદરતી સંસાધનો પર નભતા લોકોને પારાવાર
EIA નો[ટ[ફકશન-૨૦૦૬માં અxયાર Lુધી ૨૬

પયાવરણ

કુ સાન કરશે.
ટલા ઓ[ફસ મેમોર!ડમ અને બાવન વખત Lુધારા

આ9યા છે . આ પાંચ ]ુwય Lુધારાઓમાં- (૧) પયાવરણીય સંમિત @ગેની ?[ યા (૨) ?ો =ટની કટગર1માં
બદલાવ (૩) સિમિતઓમાં બદલાવ (૪) પયાવરણીય લોક-Lુનાવણીમાં બદલાવ (૫) પયાવરણીય સંમિતની
]ુદતોમાં વધારાનો સમાવેશ થાય છે .
સાભાર : • ૂિમ‰ુ
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦

પયાવરણ િમ
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િબનાર સીરી
સંવાદ
સીરીઝ
રીઝ “સં
ાદ (Talk to Talk)”
વતમાન પ[ર… થિતને ,યાનમાં રાખીને મે માસથી ચાhુ કરાયેલ “સંવાદ (Talk to Talk)” વે બનાર
સીર1ઝ

ુ લાઈ માસમાં પણ તેજ ગિતથી ચાhુ રહ1 અને |ીન કટા લ ટ સuયો Uારા િવિવધ પયાવરણીય ]ુyાઓ

@ગે પયાવરણીય મા[હતી લોકો Lુધી પહÄચાડવામાં આવી. આ પહલમાં રાહ ફાઉ!ડશન અને આ}વન િશ„ણ
િવભાગ, ;ુજરાત િવlાપીઠ પણ સહયોગ કર1 ર{ા છે . દર અઠવા[ડયે યોoતી આ સીર1ઝ ઓગ ટ મ[હનાથી
દર મ[હનાના બીo અને ચોથા રિવવાર સાં

6 વાpયે યોoઈ રહ1 છે . િવિવધ પયાવરણીય [દવસો િનિમતે પણ

સંવાદ ુ ં આયોજન કરાય છે . અમારા કાય મોની નવીનતમ મા[હતી માટ ઇન ટા|ામ પેજ green_catalyst.pm
જોવા અથવા ઈ-મેઈલ લ ટમાં જોડાવા paryavaranmitra502@gmail.com પર ઈ-મેઈલ મોકલવા િવનંતી છે .

“

at )

*

” – k к3

$P ;<
૫

ુ લાઇ,૨૦૨૦ ના રોજ

સંવાદ સીર1ઝને આગળ વધારતા
“પયાવરણીય ]ુyાઓ પર માસ
મી[ડયાનો ?ભાવ” (Impact of
Mass Media on Environmental
િવષય

issues)

ચ લેખા.કોમના

પર

સંપાદક

ˆી

કતન િ વેદ1 સાથે |ીન કટા લ ટ
સuય

Lુˆી

?\ોતર1ના
કયg,

iુિત
મા,યમથી

મંકોડ1એ
સંવાદ

માં ˆી કતન િ વેદ1એ પયાવરણીય સમ યાઓના સંદભમાં લોકો પર મી[ડયાના ?ભાવ િવષે િવગતવાર

વાત કર1, મીડ1યા કવરજના ફાયદા અને ગેરફાયદાઓની વાત કરતા તેમણે આ િવષય પર ઉપયોગી મા[હતી
સહભાગીઓને આપી.
તેમણે કÛું ક મી[ડયા િવbભરની વતમાન ઘટનાઓની મા[હતીનો મહxવ‰ ૂણ અને કાય„મ èોત ર{ો છે .
આજના િવbમાં,સોિશયલ મી[ડયા એ સમાચારો ુ ં એક èોત છે , ના Uારા સમાચારને િવbભરમાં 9યાપકપણે
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ફલાવી શકાય છે ,

આપણને એક અપડટ આપે છે અને સમયની જ7[રયાત ]ુજબ પગલાં લેવાની જ7રત િવશે

ૃ કર છે . વÀુમાં તેમણે કÛું ક મી[ડયાની પોતાની કટલીક ખામીઓ હોઈ શક
વÀુ o;ત

મ ક, બનાવટ1 મા[હતી

?સા[રત થવાની શ¯તાઓ. આવી સમ યા ઉભી ના થાય તે માટ વÀુ સાવધાની રાખવી જોઈએ. આથી જ ઘણી
વખત મી[ડયા પયાવરણ „ે ે oણીતી સંશોધન સં થા પાસેથી મા[હતી લે છે અને લોકો સમ„ ‰ુરાવાને આધાર
તેને ] ૂક છે . આ

/ુવાવગ પર મી[ડયાની સકારાxમક અસર @ગેના ?\માં તેમણે /ુવાનો Uારા ટકાઉ પ[રવતન

તરફ સતત ?યxનો કરવાના મહxવ પર ?કાશ પાડéો. ˆી િ વેદ1એ પયાવરણીય પ કારxવને આજના
/ુવાનોની કાર[કદ¼ તર1ક આગળ વધવા માટના અગxયના „ે

તર1ક જણા9/ુ ં હiુ.ં

1к 6 2# P
% ,& 3 "

*

૧૨

"v

2

–

ુ લાઇ,૨૦૨૦ ના રોજ વતમાન સમયમાં

.

4L'

ણ અગxયના „ે ો - ટકાઉ અથતં , oહર વા થ અને
પયાવરણને

જોડતા

િવષય

Sustainable Economy, Public
Health and Environment પર
?ોફસર

ˆી

રોહ1તભાઈ

2ુ=લાએ ?કાશ પડયો હતો.
તેમની સાથે ?\ોŒર1 તથા
વાતાલાપ કરવાની જવાબદાર1
|ીન કટા લ ટ ˆી િસ,ધાથ
પાંડએ

સંભાળ1

વેબીનારમાં
ટલા
હતા,

હતી.

લગભગ

સહભાગીઓ

આ
80

જોડાયા

માં શૈ„ ણક સં થાઓના િવlાથ®ઓ, પયાવરણિવદો, િશ„કો અને o;ૃત નાગ[રકો સમાિવ‡ટ હતા. આ

સંવાદમાં ˆી રો[હતભાઈએ કોરોનાની અથતં

પર અસર, તેમાં સરકારની • ૂિમકા, િશ „ત બેરોજગાર1,

માનવિવકાસ, આxમિનભર ભારત, ecosystem, PPE ક1ટ, લોકડાઉન પછ1 ?aૂ ષણ પર અસર વગેર બાબતો @ગે
ભાર‰ ૂવક ચચા કર1ને મા[હતી આપી હતી.
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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ુ લાઇના રોજ સંવાદમાં કeપs ૃ„, િવકeપ સંગમ સ[હતની અનેક સં થાઓ સાથે સંકળાયેલા oણીતા
પયાવરણિવદ
“ALTERNATIVE

ˆી

આિશષ

FUTURE: Creating

કોઠાર1એ
another

Future Together “ િવષય પર ઘણી રસ?દ
વાતો કર1. |ીન કટ લ ટ ˆી ?િતક પટલે આ
કાય મની જવાબદાર1 સંભાળતા ˆી આિશષ
ુ વો િવષે સહભાગીઓને
કોઠાર1ને તેમના અ ભ
જણાવવા

કÛુ,ં

આિશષભાઇએ

પોતાના

િવlાથ®કાળથી પયાવરણીય ]ુyાઓ @ગેના
ુ વોની વાત કર1. હાલ કોરોનાના કપરા કાળમાં સાધારણ લોકોના અસાધારણ કામ @ગે તેમણે ઉદાહરણો
અ ભ
આપીને વાત કર1. “િવકeપ સંગમ” નેટવકના નેo હઠળ આ @ગે તૈયાર કરલ ‰ુ… તકા “વૈિbક મહામાર1 અને
લોકડાઉનની પેલે પાર : 'સાધારણ' લોકો ુ ં અસાધારણ કામ

”;ુજરાતી ભાષામાં પણ ઉપલ—ધ છે. સ]ુદાયો,

નાગ[રક સમાજ સં થાઓ અને સરકાર1 એકમો માટ સહાયક એની શક એવા ઉદાહરણો, બોધપાઠ અને ભલામણો
તેમાં સામેલ છે .
વÀુિવગતો માટ આ વેબસાઈટ જોવા િવનંતી છે . (http://vikalpsangam.org/article/Extraordinary-Work-inGujarati/#.X0n1kcgzbIU)

*

x
૨૬

%
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ુ લાઇ,૨૦૨૦ સોમવારના રોજ Sustainable Development Goals by Indian Perspective િવષય પર

ચચા કરવા માટ ˆી અજય જહા ક,

ઓ PARIVI(Public Advocacy Initiatives for Rights and Values in

India)ફાઉ!ડશન, [દeલી ના ડાયર=ટર છે તે જોડાયા હતા.તેમની સાથે સંવાદ કરવાની જવાબદાર1 એલ.ડ1.
એ!}નીયર>ગના િવlાથ®, |ીન કટા લ ટ ˆી ઉદય દસાઈએ સંભાળ1 હતી.
/ુનાઇટડ નેશ!સ Uારા

૧૭ Sustainable Development Goals ની ઘોષણા કરવામાં આવી છે તેના

આધાર પર ભારતમાં Sustainable Development Goals @ગે કરવામાં આવતી ?s ૃિતઓ પર િવ i ૃત ચચા
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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કરવામાં આવી. સ ટનેબલ ડવલપમે!ટ
ગોeસને ,યાનમાં રાખીને પયાવરણને
કુ સાન ન થાય અને અથતં ને ટકાવી
રાખવા માટ સૌએ સાથે મળ1ને કામ
કરsુ ં જોઈએ એ સંદશો તેમણે આJયો.
આ સાથે ભારત તરફથી /ુનાઇટડ
નેશ!સમાં નીિત આયોગના માગદશન
હઠળ ૨૦૨૦ માં

અહવાલ ર ૂ

કરવામાં આ9યો તે અગાઉ કરતા વÀુ
સચોટ હોવાની નÄધ લેતા આ @ગે ઘÐુ ં
કરવા ુ ં બાક1 હોવા ુ ં તેમણે જણા9/ુ ં
હiુ.ં

“

% Z

% I;

o$ к ” - k

zк'

=, % к

9 ઓગ ટ “િવb આ[દવાસી [દવસ” િનિમતે “સંવાદ” વે બનાર સીર1ઝમાં “પયાવરણ સંર„ણમાં
આ[દવાસી સમાજની • ૂિમકા”

@ગે ચચા થઇ.

માં |ીન કટા લ ટ સuય હમલ પરમાર Uારા
આ[દવાસી સમાજ માટ લગભગ 30 વષથી કામ
કરનાર તજÍ ˆી માઇકલ મઝગાંવકર સાથે
સંવાદ

થયો.

દ „ણ

િવ તારમાં નાના
?ણાલીઓ
માઇકલભાઈ

;ુજરાતના

આ[દવાસી

ગામમાં રહ1ને

આ[દવાસી

અપનાવીને
સાથે

તેમને

તેમના

સ„મ

કરતા

ુ વો
અ ભ

@ગે

વાતચીત કર1.આ વે બનારમાં જોડાયેલા દશકોએ
ઉxસાહભેર ?\ોતર1માં ભાગ લીધો. aુિનયાના
-

િવ તારોમાં આ[દવાસીઓ વસે છે તે િવ તારો jુદરતી સંપદાથી ભર‰ુર છે , પયાવરણ ુ ં સંર„ણ તેમની

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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}વનશૈલીનો ભાગ છે . વે બનારમાં આ[દવાસી સમાજની ટકાઉ }વનશૈલી, તેમના ?\ો અને પયાવરણ
સંસાધનોના ઉપયોગ સાથે પયાવરણ ુ ં સંર„ણ કવી ર1તે કરવામાં આવે છે તેના પર ભાર ‰ ૂવક ચચા કરવામાં
આવી.

{

“;

|m

?

, &, @

$ '

3 ... LET’S FIGHT TOGETHER”- k
'

3ш D к

jુદરત અને મ ‡ુ યના સંબધ
ં પ[ર?ેêયમાં, માનવીની અથાi્ આપણી ?s ૃિŒઓનો ?ભાવ આપણી જ
}વનશૈલી પર િનભર છે . આપણા રોજ>દા }વનમાં વા ëય અને Lુખાકાર1 માટ પાણીના વપરાશ કરતાં 9યય
વÀુ કર1એ છ1એ. ઘરવપરાશના અને ઉlોગજ!ય ગંદાપાણીનો જળèોતોમાં થતા િનકાલથી ઇકોિસ ટમને ઘણા
ઠકાણે h ૂણો લાગી ર{ો છે . બાયોલો}કલ
ઇÆ!ડકટસ એટલે ક, નર1 Áખે પણ જોઇ શકાય
તેવા

જળચર

કટલાંક

જળ?વાહોના

િવ તારોમાંથી ] ૃતપાય થઇ ર{ાં છે , અને આવા
િવ તારોનો

વધારો

થઇ

ર{ો

છે .• ૂગભમાં

?aૂ િષત પાણી ઠલાવા/ુ ં છે . આમ જળLÆ્ ૃ ‡ટ,
ઇકોિસ ટમ ુ ં એક @ગ 9યાપક

તર ?ભાિવત

થઇ રÛું છે . ધંધા-રોજગાર, વાહન-9યવહાર,
ખાણી-પીણાં, મનોરં જન, ?વાસ, નગરોના કોÆ! ટ
ૂ ા અને
જગલોના
ં
મહાિનમાણ, રાજસŒાના ×ંક
લાંબાગાળાના
મારફતે

પ[રબળો, વગેર

માનવ

આરામદાયક

}વનશૈલીને

બનાવવાની

અનેક

„ે ો

વÀુને

વÀુ

9યાપક

માંગથી

ઉlોગો ુ ં ?•ુxવ હવા, જમીન અને પાણી ?aૂ ષણ ઇકોિસ ટમને ભાર ?ભાિવત કર1 રહલ છે .
"સંવાદ-Talk to Talk" વે બનાર સીર1ઝમાં તા. 23/8/2020 ના રોજ “દોહાઈ ર{ા છે "9યો ધરાના, oગીએ
તેના િવલય પહલા... LET’S FIGHT TOGETHER” િવષય પર ઓપન [ડ કશન ફોરમમાં એ!વાયરોમે!ટ કોK/ુિનકટર
ˆી નરશભાઈ ઠાકર સ†ભાગીઓના ?\ોના જવાબ આJયા. તેઓ ;ુજરાત ?aૂ ષણ િનયં ણ બોડના િનs ૃત
જનસંપક અિધકાર1 છે અને હાલમાં અનેક પયાવરણીય o;િૃ ત કાય મો સાથે સંકળાયેલા છે .
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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k

(Environment Series)

આ ˆેણીમાં પયાવરણના િવિવધ પાસાઓ @ગે
વાતચીત

િવશેષÍ જોડ ઓનલાઇન Jલેટફોમ ઇ! ટા|ામ પર

કર1ને એ મા[હતી લોકો Lુધી પહોચાડવામાં આવી. ઇ! ટા|ામ પર આપ |ીન કટા લ ટ ટ1મ સાથે

જોડાવા green_catalyst.pm પર ચોqસ આવો.

Plastic Free Day $ $

k кHш' ,

'

આ ˆેણીનો ૧૩મો એિપસોડ તાર1ખ ૩
લાઈવ પરર ૂ કરવામાં આ9યો ક,

#

'

:

ુ લાઇ, ૨૦૨૦ “િવb JલાÆ ટક º1 [દવસ” ના રોજ ઇ! ટા|ામ

માં વસ¬નના ફાઉ!ડશનના ફાઉ!ડર અને ?ેિસડ!ટ ˆી કૌશલ ગો[હલ

9ય…=ત િવશેષ તર1ક જોડાયા હતા. આ વેબીનાર ુ ં
સંચાલન એલ.ડ1. એ!}નીયર>ગના િવlાથ®ની, |ીન
કટા લ ટ ઋચા િ વેદ1 Uારા કરવામાં આ9/ુ ં હiુ.ં
ચચાની શ7આત 9ય…=ત િવશેષ અને સ†ભાગીઓના
વાગતથી

કરવામાં

આવી,

xયારબાદ

ˆી

કૌશલ

ગો[હલએ પોતાનો િવશેષ પ[રચય આપતા પોતાના કાય
િવશે સં„ેપમાં મા[હતી આપી હતી. બાળપણમાં બનેલ
ઘટનાની અસર7પે તેઓ સમાજકાય સાથે સંકળાયા તે
ુ વ તેમણે સહભાગીઓને િવ i ૃત ર1તે જણાવતા
અ ભ
ઉમે/0 ુ ક આ ઘટનાએ મને _ ૂબ ?ોxસા[હત કયg છે . આ
ઘટના તેમના માટ ?ેરણાદાયક બની અને મોટા થઈને
તેમણે ગર1બ બાળકોને મફતમાં િશ„ણ મળે તેના માટ િવિવધ ?યાસો ચાhુ કયા. આ સાથે તેઓએ પોતાના
JલાÆ ટક º1 અ ભયાન િવશે મા[હતી આપી અને તેના @ગે કટલાક આકડાઓ પણ ર ૂ કયા.
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૮ ુ લાઈ ના રોજ |ીન કટા લ ટની ઇ! ટા|ામ ઉપર ચાલી રહલ એ!વાયરમે!ટલ સીર1ઝના એિપસોડ ૧૪
માં નેચસૅ એ!વાયરોમે!ટલ સાય!સના િવlાથ®ની, |ીન કટા લ ટ ટ1મના ?ેિસડ!ટ િનશા પરવીન રાજ‰ ૂતે ક/ુ0 હiુ.ં
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આ/ુવÒદ અને s ૃ„ારોપણથી કઈ ર1તે િનવસનતં ને બચાવી શકાય એ િવષય પર ચચા કરવામાં
કરવા આવી. આ
વેબીનારમાં આ િવષયને લગતા િવિવધ ?\ો ‰ ૂછવામાં આ9યા હતા,

માં િનવસનતં

અને તેના મહxવની સાથે

આ/ુવÒદની અગxયતા @ગે તથા રોŽજÖદા }વનમાં તેના
મહxવ @ગે ચચા ચાલી હતી. ˆી દવાિશષ oડoએ ઘણા
બધા છોડ-s ૃ„ના ઉદાહરણ આપીને કઈ ર1તે તેમને ઔષિધ
તર1ક વાપર1 શકાય એના િવશે િવ i ૃત ર1તે સમo9/ુ ં હiુ.ં
તેઓએ આપણા વષg ૂના વેદ|ંથોની વાત કર1 હતી અને
|ીન કટા લ ટ કઈ ર1તે લોકોમાં આવા ઉપયોગી s ૃ„ોની
રોપણી કરવા માટ o;િૃ ત ફલાવી શક એ િવશે સલાહ પણ
આપી હતી.

Plastic Free July Month $ $
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|ીન કટા લ ટ ટ1મ Uારા JલાÆ ટક º1 [દન િનિમતે ડ1ઝીટલ પો ટર સોિશયલ મી[ડયા પર ] ૂક1ને એક
o;િૃ ત ïંબેશ સમ|

ુ લાઇ મ[હના દરિમયાન કરવામાં આવી હતી
હતી. “Êે
Êેક º1 ºોમ JલાÆ ટક”
ટક નેટવક સાથે

જોડાઈને પયાવરણ િમ

Uારા

ુ લાઇ મ[હના દરિમયાન JલાÆ ટકનો ઉપયોગ ઓછો કરવા @ગે o;િૃ ત ફલાવાઈ

હતી.
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Uારા ચાલતા |ીન કટા લ ટ કાય મના નેo
હઠળ ર„ાબંધનના આગલા [દવસે તાર1ખ ૦૨૦૮-૨૦૨૦

ના

રોજ

“|ીન

ર„ાબંધન”

ઉજવવામાં આવી હતી. |ીન કટા લ ટ
માં

અમદાવાદની

ુ દ1

ુ દ1

ૂથ ક

કોલેજોના

િવlાથ®ઓ જોડાયેલા છે તેમના Uારા સવાર
૧૧:૦૦ વાગે નાયબ પોલીસ કિમ\રની કચેર1,
નવરં ગ‰ુરા
વો[રયસ

પોલીસ
એવા

ટશન

પોલીસ

ખાતે

કોરોના

કમ®ઓને

રાખડ1

બાંધીને પોલીસ કમ®ઓને તેમના કામ માટ
બરદાવામાં આ9યા. આ રાખડ1ની ખાસ િવશેષતા એ હતી ક તેમાં પાલક, પપૈયાના બીજ ] ૂક1ને |ીન કટા લ ટ
ટ1મ Uારા oતે તૈયાર કરાઈ હતી.

~ EZ

Z .%?

: આ જ [દવસે બપોર

૦૨:૦૦ વાગે વYા‰ુર એ.એમ.એ. રોડ પર આવેલા
Êજના વYા‰ુર ગામ તરફના છે ડ આવેલ વડના
ઝાડને રાખડ1 બાંધવામાં આવી હતી. આ ઝાડને બે
વષ પહલા રોડના િવકાસના કામ દરKયાન કાપી
નાખવામાં આવનાર હiુ ં પરં i ુ આ |ીન કટા લ ટ
િવlાથ®ઓના

ૂથ

અને

થાિનક

લોકોની

દરKયાનગીર1થી આ ઝાડને બચાવી લેવા/ુ ં હiુ.ં તેથી આ યાદગીર17પે તથા s ૃ„ બચાવવાના અને oળવણી
માટનો સંદશો ફલાવવાના ?િતક 7પે |ીન કટા લ ટ Uારા વડના આ s ૃ„ને રાખડ1 બાંધવામાં આવી હતી.
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: વે ટ વકસ કોરોના કાળમાં પોતાની ફરજ િનભાવીને

એક ઉદાહરણ ‰ ૂŸું પડ1 ર{ા છે . કચરા 9યવ થાપનમાં તેમની • ૂિમકા પાયાની છે . |ીન કટા લ ટ ટ1મ Uારા આ
કોરોના વો[રયસને સ!માન આપવા માટ
પાલક, પપૈયાના બીજ સાથેની રાખડ1 તેમને
બાંધવામાં આવી અને સાથોસાથ તેમના
ઘરની

s ૃ„ો

ન}ક

વાવવામાં

આ9યા.

જeદ1થી s ૃ”,ધ પામતા પપૈયાના ઝાડ કચરો
એકિ ત કરતા આ બહાaુરોને પોષણ આપી
શક, તેમના પ[રવારોને ઉપયોગી થાય તેવા
હiુથી આsુ ં કરા/ુ ં હiુ.ં આ કાય મમાં
પયાવરણિમ
પંડયા

સં થાના િનયામક મહશભાઈ

ઉપરાંત

jૂમ

શાળાના

આચાયા

અમીબેન દસાઈ પણ જોડાયા હતા.
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% / : 2ુ ં મm આ સા’ુ ં સાંભr/ુ ં છે ? ૨૪મી એિ?લે તમે કÛું ક, કોિવડ ૧૯ની આપિŒમાંથી

બોધપાઠ

આપણે શીwયા છ1એ તેમાં આપણે આxમિનભરતા અને વાવલંબન તરફ આગળ વધવા ુ ં છે ... અને આ વાત
તમે તમારા ૧૨મેના એક ભાષણમાં કહ1 હતી ?
;</ : હા, ગાંધી} તમે સા’ુ ં જ સાંભr/ુ ં છે . ૨૪મી એિ?લે
"રા‡d1ય પંચાયત [દવસ" પર Éુ ં સરપંચોને સંબોિધત કર1 ર{ો
હતો અને ૧૨મી મેના રા‡dને ! મm કÛું ક, દરક ગામ, દરક Žજeલા
અને સમ| દશ આxમિનભર હોવો જોઇએ.
,?
% / : આ¾ય છે ! +યાર અમે @|ેજો સામે આઝાદ1 માટ
લડ1 ર{ા હતા xયાર આxમિનભરતા ુ ં વJન મm પણ જો/ુ ં હiુ.ં મm
મારા ‰ુ તક '[હÖદ વરાજ'માં કÛું હiુ ં ક, @|ેજોથી આઝાદ1
મળવાનો કોઇ મતલબ નથી +યાં Lુધી આપણને વા તિવક
વરાજ ન મળ1 oય, +યાં થાિનક તર પર લોકો શાસનની દોર
પોતાના હાથમાં લઇ શક અને પોતાની જ7રતોને ‰ ૂર1 કર1 શક.
;</ : મm હમેશાં '[હÖદ વરાજ'માં આપવામાં આવેલા તમારા સંદશા પર િવbાસ કયg છે ગાંધી}.
,?
% / : સાŸું લાp/ુ ં આ સાંભળ1ને ! પરં i ુ મને એ તો કહો ક આ િવbાસને સમજવા માટ એક િવષાÐુન
ં ી જ7ર
શા માટ પડ1 ?! દરક 'ગાંધીજયંિત'ના [દવસે તમે અને તમારા ‰ ૂવ ?ધાનમં ી તેમજ તેમની સરકાર એ આદશg
માટ પોતાની ?િતબ,ધતા દશાવતા ર{ા

ના માટ મm માŸું }વન સમિપ•ત કર1 દ1Àુ ં અને ] ૃx/ુને ગળે લગાડðુ.ં

એ પછ1 પણ આટલા દશકાઓ દરKયાન તમને યાદ ન આ9/ુ ં ક આ આદશgનો પાયો જ સ]ુદાયોની
આxમિનભરતા છે ! અને અચાનક આ હeલો શા માટ ?!
;</ : ન[હÖ ન[હÖ ગાંધી}, માર1 સરકાર હમેશાં વરાજની પ„કાર રહ1 છે અને તેના માટ જ કાયરત છે . આ તો
ુ ાયીઓ આ ર તે ભટક1 ગયા હતા. હવે અમે [હ!aુ તાનને સાચા માગ પર લાવવાની કોિશષ
તમારા કÄ|ેસી અ ય
કર1 ર{ા છ1એ.
,?
% / : oણો છો, આઝાદ1 બાદ િવકાસ અને ?શાસનના

ન] ૂનાઓ બતાવવામાં આ9યા એ સંદભÒ મને

ગંભીર આશંકાઓ હતી અને મm એ વાત આઝાદ1 પહલાં ઓ=ટોબર ૧૯૪૫માં, જવાહરલાલ નહ7ને પ માં લખીને
જણાવી હતી. “િવકાસ" શ7આતથી જ એક કોલોનીયલ િવચાર ર{ો છે ,

બીo િવb/ુ,ધ (૧૯૩૯-૪૫)ના

િવ તાઓની ઉપજ છે . આÀુિનક િવકાસ ુ ં ]ુwય ,યાન- મોટા ઉlોગો, માળખાગત Lુિવધાઓ અને આિથ•ક
ગિતિવિધઓના િવકÆ!"કરણ અને વા તિવક 7પથી ?oતં ની િવપર1ત [દeહ1માં કÆ!"ત 9યવ થા છે . (મારા
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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સાથી jુમાર

. jુમારJપાએ તેને "અથ9યવ થા ુ ં થાયીxવ" કÛું છે .) આ છે મારો ' વરાજ'નો સાચો અથ ! પરં i ુ

આપણે પિ¾મી દશોના બતાવેલા માગÒ ચાલી નીકrયા, ભૌિતક અને 9યાવસાિયક વJનોની શોધમાં ! ૧૯૯૧માં
+યાર વૈિbકરણ અને ઉદાર1કરણને અપનાવવામાં આ9/ુ ં xયાર Éુ ં aુ:ખી થઇ ગયો હતો.

ના કારણે આપણે

' વરાજ'થી aૂ ર થતા ગયા ! પરં i.ુ ..

(શામ}ભાઇ સી ુ , એક િન‡ણાત વણકર

•ુજોડ1માં પોતાના વYો વણે છે . ફોટો - અશીષ કોઠાર1)

;</ : (ગાંધી}ને રોકતાં) વ•ચે ટોકવા માટ માફ1 માં; ુ Þં ગાંધી}. Éુ ં પણ તો એ જ કહવા મા;ું Þં ક
દશકાઓથી કÄ|ેસે આપણે સૌને ;ુમરાહ કયા છે .

ક•છની jુનર1યા પંચાયત

િવકાસ ુ ં આયોજન oતે ઘડ છે અને થાિનક જ7ર1યાતોને oતે જ ‰ુર1 પાડવા
માટના ?યાસ કર છે . ફોટો [ડટ - jુનર1યા પંચાયત
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,?
% / : હા, એ ઠ1ક છે . પરં i ુ તેમના અને તમારા ન] ૂનાઓમાં ફરક 2ુ ં છે ? ૧૯૪૭ બાદના કટલાક દશકાઓમાં
અથ9યવ થા ઉપર સામાŽજક @jુશ રાખવાના ?યાસો તો કરવામાં આ9યા. તેમજ સંિવધાનના ૭૩મા અને ૭૪માં
સંશોધનોના આધાર, કટલાક @શે, ગામ અને નગર વરાજ તરફ કદમ તો ઉઠાવાયા. સાચી વાત છે ક ૧૯૯૧
બાદ એ બÀુ ં હવામાં ઉડ1 ગ/ુ ં પરં i ુ તેમ છતાં એ સમયમાં કટલીક સકારાxમક બાબતો બની હતી
૨૦૦૦ની શ7આતના વષgમાં કટલાક નવા અને સારા કાયદાઓ ઘડાયા,

મ ક,

મ ક oણકાર1નો અિધકાર, |ામીણ

રોજગાર ગેરંટ1 યોજના અને વન અિધકાર. પરં i ુ ૨૦૧૪ પછ1 મm એsુ ં કંઇ પણ નથી જો/ુ,ં

નાથી વરાજ

સ„મ બની શક. સા’ુ ં ‰ ૂછો તો Éુ ં એ વાતથી ત—ધ Þં ક, તમે િવદશી સરકારો અને િવદશી કંપનીઓ પાસેથી
ઉlોગોમાં રોકાણ કરાવવા માટ aુિનયાભરમાં દોડતા ર{ા છો. અને હા, તેને કંઇક સા7ં નામ પણ આપવામાં
આ9/ુ છે ... અર હા, “મેક ઇન ઇÆ!ડયા" ! હવે સાંભળવામાં આવી રÛું છે ક, કોિવડ આપિŒની આડશમાં તમે સmકડો
િવદશી કંપનીઓને અ[હÖ આવવાની લાલચ આપી ર{ા છો. એ કંપનીઓ હાલમાં ચીનમાં પોતાનો કારોબાર
ચલાવી રહ1 છે . તેમાં કાપડ અને ખાl ઉlોગો પણ સામેલ છે . આ તો 'આxમિનભરતા' એટલે ક 'સેeફ [રલાયંસ'ની
_ ૂબ જ િવ ચ

પ[રભાષા છે . તમે ૨૪મી માચÒ કÛું હiુ ં ક, ¯ારય િવદશોના મોઢા ન[હÖ જોવા પડ - તે

આxમિનભરતા સાથે કવી ર1તે Lુસગ
ં ત છે ? મારા માટ તો અનાજ અને કપડાં ુ ં ઉxપાદન સ]ુદાયો Uારા થાય એ
જ |ામ વરાજનો સૌથી મહxવનો [હ સો છે .
;</ : અ....અ.. એsુ ં છે ... ગાંધી} ક તેમાં કોઇ િવરોધાભાસ નથી. [હ!aુ તાનનો ?ા ચન ઇિતહાસ સા„ી છે ક
પણ અ[હÖ આ9યા એ [હ!aુ તાની બનીને રહ1 ગયા છે . તેથી જ મારો િવbાસ છે ક

પણ િવદશી કંપનીઓ

અ[હÖ આવશે એ [હ!aુ તાની બની જશે. અને તેથી જ આપણે "ઢતા સાથે 'આxમિનભરતા' એટલે ક 'સેeફ [રલાયંસ'
તરફ આગળ કદમ ઉઠાવી2ુ.ં
,?
% / : સાચે ?! આ તકના આધાર 2ુ ં કહ1 શકાય ક ૧૯૯૧માં મનમોહનિસÖહ આિથ•ક ઉદાર1કરણ લા9યા તો એ
પણ ' વરાજ' તરફ ઉઠાવવામાં આવેh ું એક પગhું હiુ?ં
;</ : ના ના, એમની િવચારસરણી તો કંઇક અલગ જ હતી. એમનો રસ મા

ñચા િવકાસદરમાં જ હતો પછ1

ભલે એ કોઇપણ ભોગે મેળવી શકાય. અમે િવકાસદર નીચે લા9યા છ1એ પરં i ુ અથ9યવ થાની પાયાની બાબતોને
અમે Lુ"ઢ કર1 છે . Éુ ં મારા નાણામં ીને જણાવીશ ક એ તમને આ ુ ં િવ i ૃત િવવરણ મો=લી આપે.
A1 'z
òિવક

:
ખેતી

ખોરાકની

કર1ને
બાબતમાં

વિનભર બની રહલા
કડ1યા

( બહાર)

ના

ગામલોકો –
ફોટો - અશીષ કોઠાર1
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,?
% / : આ તો મને આિથ•ક અસમાનતા

sુ ં લાગે છે . કમ ક તમારા પ„ે પણ તો ñચા િવકાસદરના વાયદા

કયા છે ; ચલો, છોડો આ વાતને આપણે પરત ફર1એ ' વરાજ' અને 'આxમિનભરતા' તરફ ! આ મા!યતાઓ પર
આપની સમજ 2ુ ં છે ? તમારા ૨૦૧૯ના ’ુટં ણી ઘોષણાપ માં ' વરાજ' િશષક @તગત દાન7પમાં અનેક ચીજો
રાખવામાં આવી છે ;

મ ક નળ Uારા પીવા ુ ં પાણી, આવાસ અને ર તાઓ ‰ ૂરા પાડવા. મને એsુ ં કંઇ ના દખા/ુ ં

ગામડાંને પોતાના ભિવ‡યનો િનણય કરવા માટ સશ=ત કર.
;</ : પરં i ુ તેમની ?ાથિમક જ7[રયાતો તો અમાર ‰ ૂર1 પાડવી પડશે ને ?! અને અમે એમને ઇ!ટરનેટની
સાર1 Lુિવધા આપી છે , જનધન યોજનાનો લાભ આJયો છે અને તેના ફળ વ7પે ઘણા 7િપયા Lુધી એ લોકો
પહÄચી શ¯ા છે . 2ુ ં પોતાના ભાpયના િનમાણ માટ એક ગામડાને આટhું મr/ુ ં હોય એ ‰ ૂરiુ ં નથી ?
,?
% / : છે , પરં i ુ 'આxમિનભરતા'ની 9યાwયા

મm આપી છે એ કંઇક આવી છે - આxમિનભર ગામડાનો અથ છે

ક, પોતાની જ7રતો oતે ‰ ૂર1 પાડવી અને પોતા ુ ં શાસન પોતે ચલાવsુ ં ! ના કÄ|ેસ, ના ભાજપ ક ના [દeહ1ની
ગાદ1 પર બેઠલા કોઇ પણ પ„ે એsુ ં કોઇ પગhું નથી ભ/ુ0

નાથી ૭૩ અને ૭૪માં સંવૈધાિનક સંશોધનો

ુ ાર પંચાયતો અને શહર1 વોડને યથાથ વ7પમાં િવકÆ!"કરણ થઇ શક. સા’ુ ં ‰ ૂછો તો તેમની નાણાક1ય
અ સ
અને કા ૂની સŒાને કમજોર બનાવવામાં આવી છે . રા‡dના કહવાતા 'િવકાસ'ના નામે તમે ‰ ૂર1 સŒા પોતાના
હાથમાં લઇ રાખી છે

ના મા,યમે લોકોના જળ, જગલ,
ં
જમીન અને આ}િવકાને આસાનીથી છ1નવાઇ શકાય.

મને મા[હતી મળ1 છે તમારા ?ધાનમં ી બની રહવાના બે કાયકાળ દરKયાન સરકાર Uારા જમીનના ક—o
મેળવવા ુ ં વધી રÛું છે . આપ ુ ં પયાવરણ મં ાલય ખાણ, બંધ અને ઉlોગની ?xયેક યોજનાને મં ૂર1 આપવામાં
_ ૂબ જ તxપરતાથી કામ કર1 રÛું છે . ૧૯૯૧ બાદની ભારતની દરક સરકાર િવકાસના નામે ઉપભો=તાવાદને
?ોxસાહન ‰ ૂ7ં પાડðું છે . આ તો આxમિનભરતા માટનો

સરળ માપદં ડ છે તેનાથી િવપર1ત છે , આવી

પ[ર… થિતમાં કવી ર1તે લોકો ' વરાજ'ને ?ાJત કર1 શક ?!
;</ : ગાંધી} Éુ ં આપના ?િત ઉ ચત આદરભાવ રા_ું Þં. આપ oણતા જ હશો ક ગામડાના લોકો બાળકો
વાં હોય છે . સરકાર એમને મદદ કરવી જોઇએ. અને િવકાસ માટ અમાર ઉlોગોને આપવા માટ એમની જમીન
લેવી જ પડ. લોકોને રોજગાર મળે , એ લોકો ગર1બીમાંથી ઉગર1 શક, એ માટ બી ુ ં 2ુ ં કર1 શકાય ભલા ?
,?
% / : અર ભાઇ ! આનાથી આસાન ર1ત છે થાિનક, ˆિમકો આધા[રત િવકÆ!"ત ઉxપાદન... ન[હÖ ક aુિનયાની
મોટ1 કંપનીઓને લાવવી જોઇએ

પોતાના દરક કામ મશીનો પાસે કરાવતી હોય. પરં i ુ તમે તો ઉeટા ુ ં

હ!ડh ૂમ પર }એસટ1 લગાવી દ1Àુ.ં મને ખબર પડ1 છે ક આપના પ„ Uારા શાિસત કટલાક ?દશોએ ˆમ
કાયદાઓને માળ1યે ચડાવી દ1ધા છે !
;</ : અર એ તો એ માટ કરવામાં આ9/ુ ં ક મ ૂરો અને કાર1ગરો મહનત કર. હશે, એ વાત છોડો, Éુ ં તમને
એક ગોપનીય વાત કÉ.ુ ં

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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પોતા ુ ં નામ બદલીને [હ!aુ તાની નામ રાખsુ ં પડશે. તેથી મને તો ખરખર 'વેદા!તા' નામ પસંદ છે , +યાર એ
એક િવદશી કંપની છે . કsુ ં મહાન ભારતીય નામ છે ...!

તિમલનાóુ ના jુ ëKબકમ ખાતે નાના પાયે ઉxપાદન ું કામ કર1ને થાિનક આ}િવકા ઉભી કરવામાં આવે છે - ફોટો - અશીષ કોઠાર1

;</ : અર એ તો એ માટ કરવામાં આ9/ુ ં ક મ ૂરો અને કાર1ગરો મહનત કર. હશે, એ વાત છોડો, Éુ ં તમને
એક ગોપનીય વાત કÉ.ુ ં

ટલી િવદશી કંપનીઓને આપણે આમંિ ત કર1 ર{ા છ1એ, તેમણે [હ!aુ તાનમાં

પોતા ુ ં નામ બદલીને [હ!aુ તાની નામ રાખsુ ં પડશે. તેથી મને તો ખરખર 'વેદા!તા' નામ પસંદ છે , +યાર એ
એક િવદશી કંપની છે . કsુ ં મહાન ભારતીય નામ છે ...!
,?
% / : અ•છા, આ એજ કંપની છે ને

ઓ[ર સાના ડÄગર1યા કôધ આ[દવાસીઓના પહાડોમાં ખાણ ખોદવા

જઇ રહ1 હતી ? મm તો સાંભr/ુ ં છે ક એ સ]ુદાય તો આxમિનભર છે . આનો મતલબ થાય છે ક તમારો ઇરાદો
એવો છે ક વધારને વધાર |ામીણ િવ તારોને 'િવકાસ' માટ _ુeલા કરવા અને |ામીણ લોકોને આસાન અને
સ તા ˆિમકો બનાવી દવા !
;</ : (ગાંધી}ને વ•ચે રોકતાં) હા..હા તમે હમેશાં કÛું છે ક આપણી અથ9યવ થા ˆમ કÆ!"ત હોવી જોઇએ.
સમ યા એ છે ક ડÄગર1યા કôધ

વા સ]ુદાયો ?jૃિત પર આધા[રત રહ1ને }વન િનવાહ કરતા હોય છે , તેથી એ

જ7ર1 છે ક અમે એમને ઉxપાદક ˆિમકોમાં પ[રવિત•ત કર1એ.
,?
% / : અ•છા, તો એટલા માટ આપની સરકાર મહામાર1ની આ … થિતમાં ?વાસી-મ ૂરોની ઘરવાપસી તમે
આટલી ક[ઠન બનાવી છે ;

ના Uારા એ લોકો ઉlોગપિતઓ અને ઠકદારોની દયા પર આિˆત રહ. ˆમ

?િત‡ઠાથી મારો આવો મતલબ તો હતો જ ન[હÖ.
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;</ : આ શહર1 ન=સલી લોકો તમને ખોટ1 ગોળ1 પાઇ ર{ા છે . એ લોકો સxય નથી બોલતા અને તેથી જ
અમાર તેમને સo કરવી પડ છે . તમારા ચÖ,યા પિવ

માગ પર એ દવી જ પડ છે . એ લોકો સxયથી aૂ ર થઇ

ગયા છે ગાંધી} ! અમે છ1એ સાચા સxયા|હ1...
ુ વ ના હોત તો
,?
% / : ના...ના... - જો મને મારા જમાનાના @|ેજોની બેમોઢાંની વાતો સાંભળવાનો અ ભ
તમાર1 આ ભયાનક પ[રભાષા સાંભળ1એ માર1 બોલતી બંધ થઇ oત. સŒાના રાજમાં સxય બોલવા પર
@|ેજોએ મને આતંકવાદ1 oહર કર1 દ1ધો અને તમે પણ...

લોકો તમારાથી અસહમત છે તેમની સાથે તમે

પણ એsુ ં જ વતન કરો છો. તમે રા‡dદોહના એજ સŒાધાર1 કાયદા હઠળ તેમના પર આરોપ લગાવો છો

ના

હઠળ મને સo આપવામાં આવી હતી. +યાર પણ સરકાર જનિવરોધી પગલાં ભર છે xયાર જનતાને તેનો િવરોધ
કરવાનો અિધકાર છે . તેમને "સિવનય અવÍા Áદોલન" એટલે

"સxયા|હ" કરવો જ પડ છે . તમે oણો છો, મm

' વરાજ'ની અ!ય કટલીયે પ,ધિતઓથી 9યાwયા કર1 છે ? માર1 પિ કા 'યંગ ઇÆ!ડયા'માં મm લw/ુ ં હiુ,ં “જો
સŒાની દોર ]ુâીભર લોકોના હાથમાં આવી oય તો તેને ' વરાજ' ન[હÖ કહવામાં આવે. “ વરાજ" xયાર આવશે
+યાર લોકો એટલા સ„મ બની oય ક સŒાના aુ7પયોગનો િવરોધ કર1 શક".
(

;</ к% z

# .'

)

,?
% / : મોદ1} ...?
;</ : માફ કરજો ગાંધી}, ફોનમાં _ ૂબ જ ખરરર ખરરર થઇ રÛું છે , Éુ ં તમને સાંભળ1 ના શ¯ો...
ૂ માં એક વાત કÉ.ુ ં ..
,?
% / : કોઇ વાંધો ન[હÖ. ×ંક
સંભળાવી શકાય છે , પણ

Éુ ં પહલાં કહ1 ’ ૂ¯ો Þં - '

સાંભળ1 નથી શકતા તેમને

ન સાંભળવાનો ઢÄગ કરતા હોય તેમને સંભળાવી નથી શકાiુ.ં સાŸું છોડો એક અ!ય

]ુyા પર આવીએ. આપણી સuયતાનો આધાર છે ?jૃિત અને પયાવરણ સાથે આપણો અi ૂટ સંબધ
ં ! આ આ_ું
ઔlોગીકરણ તેનો નાશ નથી કરiુ ં ?! મને કહવામાં આ9/ુ ં છે ક આપ કõર [હÖaુ છો. તમે oણતા હશો ક આપણા
શાYોમાં કહવામાં આ9/ુ ં છે ક ?jૃિત અને અ!ય }વોનો આપણે આદર કર1એ.
;</ : તમે તyન સxય કહ1 ર{ા છો ગાંધી}. એ જ તો આપણા "વLુધૈવ jુ×ુંKબકમ"ની 9યાwયા છે . અમે તો
?jૃિતને સ] ૃ,ધ કર1એ છ1એ. જો અમે એક હ=ટર જમીનમાંથી s ૃ„ો કાપીએ છ1એ તો તેનાથી બમણી સંwયામાં
s ૃ„ો રોપીએ છ1એ.
,?
% /:
к

%,'
*

&

%

z к3

#ш ?
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z к3

#ш ? &

%

N

%

;</ : Éુ ં નથી oણતો - તમને આવી સલાહ કોણ આપે છે ગાંધી} ?! સxય કંઇક અલગ છે . સmકડો ?કારના
અનેક s ૃ„ો /ુકત જગલની
ં
સરખામણીમાં ૨-૩ સાર1 ?oિતના s ૃ„ો ુ ં s ૃ„ારોપણ કરsુ ં જોઇએ અને એsુ ં
કહવામાં આવે છે ક આ ?કારના s ૃ„ો જગલની
ં
હવામાંથી _ ૂબ જ સાર1 ર1તે કાબન ડાયો=સાઇડ શોષી લે છે .
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અને મ ‡ુ યોમાં પણ એsુ ં જ હોsુ ં જોઇએ. મને ખબર નથી ક જલવા/ુ પ[રવતનના િવષયથી તમે કટલા
મા[હતગાર છો, પણ આ ]ુyાઓ તમારા સમય પછ1 સામે આ9યા છે .
,?
% / : અર Éુ ં બÀુ ં જ oÐુ ં Þં. સાથે એ પણ ક કવી ર1તે તમે ચે…Kપયન ઓફ ધી અથ એવોડ મેળ9યો ! Éુ ં એ
બાબત પર ત—ધ Þં, કમ ક તમાર1 સરકાર તો પયાવરણ સાથે જોડાયેલા કાયદાઓને કમજોર કયા છે . અ•છા,
|ામ વરાજની થોડ1 વÀુ વાતો કર1 લઇએ, તમાર1 મોટ1-મોટ1 યોજનાઓ અનેકવાર |ામીણો, આ[દવાસીઓ અને
શહર1 ગર1બોની જમીન અને ?ાjૃિતક સંસાધનોને હડપી લે છે , અને તેમના પાસેથી ના પાડવાનો અિધકાર પણ
છ1નવી લે છે , તો એ કવો ' વરાજ' છે ?! xયાં Lુધી ક તેમને કંઇ પણ ‰ ૂછવા ક સંપક કરવાનો અિધકાર અથવા
સામાŽજક Lુનાવણીઓના [હ સા બનવાની ?[ યાને અનેક ?કeપોમાંથી સમાJત કર1 દ1ધી છે . સાંભr/ુ ં છે ક તમે
આ કોિવડ ૧૯ની આપિŒ વ•ચે આવી અનેક યોજનાઓને મં ૂર1 આપી દ1ધી છે . +યાર એકદમ તાળાબંધીના
કારણે લોકો એકઠા થઇને િવરોધ પણ નથી કર1 શકતા.
;</ :

ુ ઓ ગાંધી}, મm તમને પહલાં પણ કÛું હiુ ં ક માર1 જનતા બાળકો સમાન છે . અનેકવાર એમને

પોતાને ખબર નથી હોતી ક એ પોતે 2ુ ં ઇ•છે છે . એટલે જ એમને મારા

વા સખત માતાિપતાની જ7ર છે .

,?
% / : અ•છા, હવે સમજમાં આ9/ુ ં ક, આxમિનભરતાનો અથ છે તમારા ઉપર િનભર બનsુ ં !
;</ : આ સા’ુ ં છે .
P

2

I

: નર!", • ૂલતા ન[હÖ, Éુ ં પણ આ વાતચીત સાંભöં Þં.

,?
% / : મોદ1} આ કોણ છે ?! મને નહોતી ખબર ક કોઇ અ!ય 9ય…=ત પણ આપણી વાત સાંભળે છે .
;</ : કોઇ ચÖતા ન[હÖ ગાંધી} ! આ કહાનીના "િનભર" એટલે ક " [રલાયંસ " પણ એક પા

છે !

,?
% / : હ રામ...!
(ˆી અશીષ કોઠાર1 કeપs ૃ„ પયાવરણ સ] ૂહના સં થાપક સદ યોમાંથી એક છે . તેઓ ઇ! ટ1ટ÷ુટ ઓફ પ–—લક
એડમીની dશનમાં ભણાવી ’ ૂકયા છે . તેમણે કટલાય Áદોલનમાં ભાગીદાર1 નÄધાવી છે . વતમાનમાં તેઓ
‘િવકeપ સંગમ’ ુ ં સંચાલન કર1 ર{ા છે . તેમણે @દા

૩૦ ‰ુ તકો ુ ં લેખન અને સંપાદન ક/ુ0 છે અને એમના

૩૦૦થી વÀુ લેખો ?કાિશત થયા છે .)
અહ> 9ય=ત થયેલા િવચારો સં‰ ૂણ ર1તે 9ય…=તગત છે . @|ે} ભાષામાં ] ૂળ લેખ ૨૮મી મે, ૨૦૨૦ના ?કાિશત
થયો હતો

ની લી!ક આ સાથે સાંકળ1 ર{ા છ1એ.https://thebastion.co.in/ideas/mahatma-gandhi-calls-

pm-modi-did-you-really-mean-self-reliance/
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18 ઓ=ટોબર ૧૯૨૦માં ‰ ૂ+ય મહાxમા ગાંધીએ ;ુજરાત િવlાપીઠની થાપના કર1 હતી. થાપના સમયે
છે વાડાનો ગણાતો િવ તાર આ

અમદાવાદનો મ,ય િવ તાર બની ગયેલ છે . ગાંધી} દ1ઘ"‡ટા, ?jૃિત અને

_ ૂબ પયાવરણ ?ેમી હતા. તેમણે øડ1 સમજદાર1 સાથે જpયાની પસંદગી કર1 હતી. ઐિતહાિસક ર1તે ;ુજરાત
િવlાપીઠ

થાપના કાળથી લોકો ુ ં માનીiુ ં થળ રÛું છે . અહ> આ

પણ દશ અને aુિનયા માંથી ઘણા

]ુલાકાતીઓ આવે છે . આવી ઐતહાિસક, દશની િવરાસત સમી આ સં થાની થાપનાને આ વષÒ સો વષ થઇ ર{ા
છે તે આપણા માટ આનંદ અને ગૌરવની બાબત છે .

;ુજરાત િવlાપીઠ આ

તેની થાપનાના સો વષ પછ1 પણ તે ુ ં ] ૂળ તxવ અને સxવ oળવી રાw/ુ ં છે

;ુજરાત િવlાપીઠની અનેક િવષેશતાઓ પૈક1ની મહxવની એક િવશેષતા તેના પયાવરણની પણ છે . આ

શહરો

કો! 1ટના જગલોમાં
ં
ફરવાઇ રહલા છે xયાર ;ુજરાત િવlાપીઠ તે ુ ં પયાવરણ oળવી રાw/ુ ં છે . દરવાoની
@દર ?વેશતાવેત

એક

ુ દ1 aુિનયાનો પ[રચય થાય. oણે, એક અલાયaું

થળ હોય એsુ ં લાગે. અર,

ુ વ થાય, કટલાયે પ„ીઓ અને ?ાણીઓ તમને આ કKપસમાં
કાળઝાળ ગરમી વ•ચે પણ તમને ઠંડકનો અ ભ
જોવા મળે , મોર અને કોયલના Lુદર
ં
ટÉક
ુ ાઓ અહ> આપણને સાંભળવા મળે , વાંદરાઓની મ તી અહ> માણવા
મળે , સાપ અને નો ળયા પણ જોવા મળે . ;ુજરાત િવlાપીઠની ઇકોº!ડલી ક!ટ1નમાં જો તમે બેઠા હોય ને
ખસકોલી તમાર1 થાળ1માંથી ખાlસામ|ી લઈ oય તો નવાઈ નહ>......
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?ાણીઓનો પ[રચય ?jૃિત?ેમી આલાપ ùúભõ તેમના ;ુજરાત િવlાપીઠની “માનવેતર સ}વL ૃÆ‡ટ” ‰ુ તકમાં
આલેખી છે
આલાપ િવનોદભાઈ Êúભõ ;ુજરાત િવlાપીઠના "“ય-ˆા9ય િવભાગમાં િવભાગીય વડા તર1ક છે eલા

14 વષથી કામ કર છે . છે eલા અઢ1 દાયકાથી તેઓ વ!ય}વોની ફોટો|ાફ1 અને વ!ય}વ L ૃÆ‡ટના સંર„ણ ુ ં
કામ કર છે . રા+ય સરકાર Uારા તેમને વષ ૨૦૧૪-૧૫ નો વ!ય }વોની ફોટો|ાફ1નો એવોડ ?ાJત થયેલ છે .
;ુજરાત સરકારના મા[હતી ખાતા Uારા આ[દવાસી સં jૃિત ઉપર તેમના બે ‰ુ તકો ?કાિશત થયેલ છે તેઓ
હાલમાં ‘;ુજરાતના અભયારËયો અને રા‡d1ય ઉlાનના સંર„ણમાં ;ુજરાતી અખબારો અને aૂ રદશનની • ૂિમકા’
િવષય ઉપર પી.એચડ1. કર1 ર{ા છે . ; ૂજરાત િવlાપીઠની “માનવેતર સ}વ L ૃÆ‡ટ” ‰ુ તકમાં તેમણે ;ુજરાત
િવlાપીઠના પયાવરણ નો પ[રચય કરા9યો છે .
;ુજરાત િવlાપીઠની “માનવેતર સ}વL ૃÆ‡ટ” ‰ુ તક ુ ં ]ુખ‰ ૃ‡ઠ _ુબ Lુદર
ં
છે . ]ુખ‰ ૃ‡ઠ જોતા જ શેના
િવશે ુ ં ‰ુ તક છે તે કહવાની જ7ર નથી. ]ુખ‰ ૃ‡ઠ oતે જ ‰ુ તકનો પ[રચય કરાવે છે . ûલ ૨૦ પાનાના
‰ુ તકમાં ;ુજરાત િવlાપીઠની િવિવધ પયાવરણીય બાબતોનો વૈÍાિનક ર1તે પ[રચય કરા9યો છે . આ ‰ુ તકમાં
િવિવધ ?કારના ?ાણીઓ, પ„ીઓ, }વજiુ
ં ઓ, üગ અને િવિવધ વન પિતઓનો પ[રચય થાય છે . પયાવરણ એ
થોડો અઘરો અને અટપટો િવષય છે . ¯ારક કટલાક ટકિનકલ અથવા િવÍાનના શ—દોની સમજણ ન પડ તેs ુ ં
પણ બને. આ માટ લેખક ‰ુ તકના @તમાં પા[રભાિષક શ—દોની સમજ આપેલ છે . ડૉ. Lુદશન આયંગર અને ડૉ.
રા !"ભાઈ ખીમાણીએ ‰ુ તક @ગે Lુદર
ં
િનવેદન આપેલ છે . ‰ુ તકની ભાષા [હ!દ1 અને @|ે} છે . ‰ુ તકની
[કÖમત પંદરસો 7િપયા છે . પયાવરણ લ„ી બાબતોથી લોકો પ[ર ચત થાય તેવા ઉમદા હiુથી ;ુજરાત
િવlાપીઠના શતા—દ1 વષ િનિમŒે આ ‰ુ તકની બી} આs ૃિŒ ?કાિશત કરવામાં આવી છે .
;ુજરાત િવlાપીઠના પયાવરણનો પ[રચય કરાવતા “માનવેતર સ}વ L ૃÆ‡ટ” ‰ુ તક માટ આલાપ
Êúભõ આકર1 મહનત કર1 છે . સમાજ ઉપયોગી Lુદર
ં
લેખન માટ આલાપ Êúભõને અને ?કાશન માટ
;ુજરાત િવlાપીઠને _ ૂબ _ ૂબ અ ભનંદન

ડૉ. િવિપન મકવાણા
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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2

I
ફાe;ુની જોષી

િવbના દશો કલાયમેટ ચેઈ!જના ]ુyે /ુનાઇટડ નેશ!સ ºમવક ક!વે!શન ઓન કલાયમેટ
ચેઈ!જ(UNFCCC)ના નેo હઠળ સ/ુકં ત ?યાસો કર1 ર{ા છે . ડ—e/ુએમઓ (The World Meteorological

Organization) સં/=ુ ત રા‡d (/ુ
/ુએન
ન) ની એક િવશેષ એજ!સી છે

માં 193 સuય રા+યો છે . તે ‰ ૃëવીના

વાતાવરણની … થિત અને વતન, જમીન અને મહાસાગરો સાથેની તેની [ યા?િત[ યા, હવામાન અને આબોહવા
તે ઉxપ° કર છે તે િવષય @ગે /ુએન િસ ટમનો અિધjૃત અવાજ છે . તાર1ખ અઢાર ઓગ ટના રોજ The

World Meteorological Organization એ જણા9/ુ ં ક તે અમે[રકાના કલીફોિન•યાના એક િવ તાર “ડથ વેલી” માં
54.4 [ડ|ી સે!ટ1|ેડ તાપમાન નÄધા/ુ ં તે @ગે જeદ1થી તપાસ કર1ને જણાવશે.
આ વધી રહhું તાપમાન એ િવb પર કલાયમેટ ચેઈ!જની એક અસર છે , પે[રસ કરારમાં સહભાગી
થઈને aુિનયાના દશો આ સમ યાને નાથવાના ?યાસો કર1 ર{ા છે . કોરોનાને કારણે /ુનાઈટડ નેશ!સ ºમવક
ક!વે!શન ઓન કલાયમેટ ચેઇ!જના નેo હઠળ થતી વાિષ•ક વાટાઘાટો એક વષ પાછળ ગઈ છે xયાર પે[રસ
કરાર હઠળના અનેક િનણયો પણ પાછળ ગયા છે , એક
ક અિનિ¾તતાની … થિત ઉભી થઇ છે .
કોવીડની અસરો સામે લડવા સરકારો
?યાસો કર1 રહ1 છે , અથતં ને બેýું કરવા અને
oહર આરોpયને ર„વા થઇ રહલા ?યxનોની
અસરો વૈિbક કલાયમેટ એ=શન પર ચોqસ થશે.
આરોpયને
સેનેટાઈઝરનો

ર„વા

ઉપયોગ

મા ક,
ક
અિનવાય

PPE
બ!યો
બ

ક1ટ,
છે .

આનાથી JલાÆ ટક વે ટ વધશે અને કિમકલનો વÀુ
ઉપયોગ બીo ?\ો ઉભા કરશે. આ ?\ો માટ
લાંબા ગાળા ુ ં આયોજન િવચારsુ ં જ7ર1 છે એsુ ં
આપણે માચ મ[હનાથી સાંભળતા આ9યા છ1એ
છ1એ. એ વાત માનવી જ પડ ક લોકોમાં પયાવરણીય o;ૃિત વધી છે ,
લોકો પાસે િવકeપ ના હોવાથી
થી ક િવકeપ મÄઘો હોવાથી પયાવરણને હાિન થાય તેવો િવકeપ અપનાવવો પડ છે .
રાજક1ય ઈ•છા શ…=ત અને dા!સપર!ટ ગવન!સ ઉપરાંત લોકોની સહભા ગતા એ પયાવરણીય બાબતો માટ _ ૂબ
અગxયના ]ુyા બની oય છે .
સ/ુકં ત રા‡dસંઘના સ ચવે ઓગ ટના @તભાગમાં [દeહ1 … થત TERI સં થાના એક કાય મમાં સંબોધન
કરતા રા‡dોને આ મહામાર1માંથી સાર1 ર1તે ઉગરવા માટના ?યાસોમાં નીચેના 6 કલાયમેટ પોઝીટ1વ ]ુyાઓને
,યાનમાં લેવા અપીલ કર1 છે .

1. Invest in green jobs
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2.
3.
4.
5.
6.

Do not bail out polluting industries
End fossil-fuel subsidies
Take climate risks into account in all financial and policy decisions
Work together
Most important, leave no one behind
આ ]ુyાઓને ,યાનમાં રાખીને ભારતની … થિત જોઈએ તો, દશમાં ‰ુન:?ાJય ઉo„ે ો વધી ર{ા છે ,

L ૂયઉo અને પવનઉoના ?કeપોમાં રોકાણ વધી રÛું છે . આ „ે ોમાં રોજગાર1ની તકો વધે એ સાર1
બાબત ગણાવી શકાય. આ ?કeપોમાં વપરાતી સાધનસામ|ીના ઉxપાદન„ે ો પણ રોજગાર1 ુ ં સ¬ન કર1
શક. બહારના દશોમાંથી આવતી સોલાર પેનલની જpયાએ આxમિનભર બનવાથી રોજગાર1ની તકો વધી શક.
થોડા સમયગાળા બાદ આ ‰ુન:?ાJય ઉoના ?ો =ટમાં વપરાતી સામ|ી

મક, ફોટોવોeટ1ક પેનલ

વ•છ ઉo ઉxપા[દત કર છે પણ તે ુ ં ર1સાયકલ>ગ એક ?\ છે ,અ]ુક વષg બાદ આ ?કારના ઈલે=dોિનક
કચરાના ર1સાયકલ>ગ અને 9યવ થાપનનો ?\ મોટો બનશે. આ „ે માં અxયારથી જ આયોજન કરવાની
ુ ાર વષ 2050 Lુધી 78 િમ લયન
જ7રત છે . ઇ!ટરનેશનલ ર1!/ુએબલ એનજ® એજ!સીના @દાજ અ સ
મે[dક ટન સોલાર પેનલ ુ ં આ/ુ‡ય ‰ ૂŸું થતા િવbમાં વાિષ•ક 6 િમ લયન મે[dક ટન સોલાર ઈ-વે ટ ઉxપ°
થશે. આના 9યવ થાપન માટના નવીન ર તાઓ અxયારથી શોધવા

વા રોજગારને મહxવ અપાsુ ં જોઈએ.

?aૂ ષણ ઓકતા ઉlોગો સામે Áખ આડા કાન ન કરો
કોિવડ સામે અથતં ને બેýું કરવા સરકાર ઉlોગોને ઘણી tટછાટ આપી રહ1 છે , એક ઉદાહરણ
જોઈએ તો, નોવેલ કોરોનાવાયરસ (કોિવડ-19)ના વૈિbક રોગચાળાથી ઊભી થયેલી અ• ૂત‰ ૂવ … થિતનો
સામનો કરવા અને િવિવધ દવાઓની ઉપલ—ધતા વધારવા ક એ ુ ં ઉxપાદન વધારવા મીની d1 ઓફ
એ!વાયરો!મે!ટ, ફોર ટ એ!ડ કલાયમેટ ચેઈ!જ Uારા 27 માચ, 2020નાં રોજ ઇઆઇએ અિધL ૂચના, 2006માં
Lુધારા કરવામાં આ9યા અને િવિવધ

બમાર1ઓની સારવાર માટ ઉxપાદન થતી બeક Üpસ અને

ઇ!ટરમી[ડયેટના સંબધ
ં માં કાયરત તમામ ?ો =ટ ક એÆ=ટિવટ1ને હાલની કટગર1 ‘A’ને ‘B2’ કટગર1માં
‰ુનઃવગ®jૃત કરવામાં આવી. કટગર1 B2 @તગત આવતા તમામ ?ો =ટને બેઝ લાઇન ડટાના કલે=શન,
ઇઆઇએ, અuયાસો અને સરકાર1 સલાહની જ7[રયાતમાંથી ]ુ…=ત આપવામાં આવી,

થી ?[ યા ઝડપી બને.

ૂ ા ગાળાની @દર દશમાં મહxxવ‰ ૂણ દવાઓ/Üpસની ઉપલ—ધતા વધારવાને ,યાનમાં
સરકાર ુ ં આ પગhું ×ંક
રાખીને લેવા/ુ ં હiુ ં અને આ Lુધારો 30 સJટKબર, 2020 Lુધી ?ાJત થયેલ તમામ દરખા તને લા;ુ
પડશે.રા+યોને આ ?કારની દરખા તો પર ઝડપથી ?[ યા કરવા L ૂચના oહર થઈ. દવાઓની ઉપલ—ધતા
વધારવા આ જ7ર1 પગhું હશે પણ આની આડકતર1 અસરો પયાવરણ માટ નકારાxમક પણ સા બત થઇ
શક.
?aૂ ષણથી થતા ] ૃx/ુ મહામાર1થી થતા ] ૃx/ુથી પણ વÀુ હશે પણ આપણી પાસે હાલમાં ભારતના
સંદભમાં કોઈ ચોqસ સંશોધનાxમક મા[હતી ઉપલ—ધ નથી, અમે[રકાના સંશોધનકારોએ શોધી કાઢ÷ું છે ક
વÀુ મા ામાં હવા ?aૂ ષણ હોય એ િવ તારમાં રહતા લોકોને કોરોના કરતા વÀુ ખતરો ?aૂ િષત હવાથી છે .
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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?aૂ ષણથી આરોpય પર થતી અસર @ગેની ઉપલ—ધ મા[હતી પણ આપણને ડરાવી રહ1 છે . આ સંજોગોમાં
?aૂ ષણ ફલાવતા ઉlોગોને જરાય tટછાટ આપવી જોઈએ ન[હ. ?aૂ ષણને નાથવા માટ તાxકા લક પગલા
ભરાવવા એક દબાણ ઉ•ુ ં કરsુ ં જોઈએ.

2!‚ o

ƒ?

2

.$

< 21к

ભારતમાં એક તરફ ‰ુન:?ાJય ઉoના ?કeપો વધી ર{ા છે બી} તરફ આ … થિતમાં કટલાય ‘કોલ
—લોકસ’ ની હરા} થઇ. ભારત માટ ઉo ઉxપાદન _ ૂબ અગxય ુ ં છે પણ કોઈ પણ [હસાબે કોલસાથી
ચાલતા વીજમથકો પરની આધા[રતતા ઘટાડવી
પડશે.

આ

વીજમથકોને

અપાતી

સબસીડ1

અટકાવવી પડશે. aુિનયાભરના મોટા રોકાણકારો
આ „ે થી અળગા થઇ ર{ા છે . અમે[રકાના
સંશોધનકારોના અuયાસ ?માણે જો અ…“મ• ૂત
ધણના

ઉxસ¬નને

aૂ ર

કરવામાં આવે

તો

િવbમાં દર વષÒ 5.5 િમ લયન ] ૃx/ુને ટાળ1
શકાય,

9ય…=તના

એકંદર

આ/ુ‡યમાં

20

મ[હનાનો વધારો થઇ શક.
ભારતની વાત કર1એ તો, વીજ માંગ ‰ ૂર1 કરવા અ…“મ• ૂત

ધણમાં રોકાણ કરsુ ં એ ?aૂ ષણને

કારણે આરોpય પર નકારાxમક અસર કહ1 શકાય. ર1!/ુએબલ એનજ®ના ?ો =ટ અથતં ની "Æ‡ટએ પણ
યોpય સા બત થઇ ર{ા છે xયાર કોલસાથી ચાલતા વીજ ઉxપાદન મથકોમાં વÀુ રોકાણ કરsુ ં જોઈએ નહ1.
ભારતના નેતાઓ િવb તર કલાયમેટ એ=શન માટ ઘÐુ ં બોલી ’ ૂ¯ા છે . હવે સમય છે એ માટ ુ ં ઉદાહરણ
‰ ૂŸું પાડવાનો.
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ુ ાર વષ 2030 Lુધીમાં ભારતની ર1!/ુએબલ એનજ®
ભારત સરકારના ઉo મં ીના દાવા અ સ
ઉxપાદન „મતા 510 ગીગાવોટ Lુધી પહÄચી જશે. આ ?યાસ સાથે તમામ નીિત‰ ૂણ િનયમોમાં કલાયમેટ
ચેઈ!જથી ઉભા થનારા જોખમોને ,યાનમાં લેવામાં આવે તે જ7ર1 છે . પયાવરણીય િનણયો @ગે આમ થsુ ં
અિત જ7ર1 છે .
ભારત સરકાર મહામાર1ના સમયે ÜાÝટ EIA નોટ1ફ1કશન લોકોના L ૂચનો માટ oહર ક/ુ,0

ની સામે

_ ૂબ િવરોધ થયો, લોકોને પયાવરણીય બાબતોમાંથી aૂ ર રાખવાના આ ?યાસ @ગે સરકારની _ ૂબ ટ1કાઓ
પણ થઇ. િનયત તાર1ખ Lુધીમાં લગભગ 20 લાખ ર ૂઆતો મં ાલયને મળ1 છે . આ અગxયના દ તાવેજમાં
કલાયમેટ ચેઈ!જ સાથે સંકળાયેલા જોખમો @ગે કોઈ ઉલેwખ નથી.
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એવી જ ર1તે ભારત ખેતી?ધાન દશ છે , ખેતી પર થનાર1 અસર @ગે સરકાર1 આયોજનોમાં ભાર
] ૂકાય તે અગxય ુ ં બની રહ છે . નાણાક1ય બાબતોમાં પણ આ જ ]ુyો ,યાને લેવો જ7ર1 બનશે.
સ[હયારા ?યાસો
ુ વોને આધાર એકબીo સાથે સંક લત થઈને સ[હયારા ?યાસો આદર
િવbભરના દશો પોતાના અ ભ
તે જ7ર1 બને છે . મારા દશનો ?\ નથી, મને આિથ•ક ફાયદો થાય છે એટલે બીo િવ તારમાં થiુ ં
પયાવરણ ુ ં

કુ સાન ચાલવા દsુ ં એ યોpય નથી.

બીજો ]ુyો છે – ઐતહાિસક ઉxસ¬નની જવાબદાર1 વીકાર1ને નૈિતક ર1તે પગલા લેવાનો. આ

આ

]ુyે વૈિbક નેતાગીર1 વામણી સા બત થઈ રહ1 છે . કોરોના સામે સૌએ સાથે મળ1ને લડવાને થાને આરોપોની
રાજનીિત ચાલી. કલાયમેટ ચેઈ!જ ]ુyે પણ એsુ ં જ થઇ રÛું છે . અમે[રકાના નેતાઓ _ુeલેઆમ બીo દશો
પર વÀુ ?aૂ ષણ ફલાવવાનો આરોપ ] ૂક છે , એ દશોએ પણ સમાન જવાબદાર1 લેવી જોઈએ એsુ ં કહ છે .
િવÍાન એક L ૂર ચેતવણી આપી ’ ૂ

H# 2,> d % -

H

#

ુ ં છે તેમ છતાં સ[હયારા ?યાસો અ‰ ૂરતા સા બત થઇ ર{ા છે .

х

I,O

?

આિથ•ક અસામનતા દરક દશમાં વÀુ ને વÀુ "“યમાન થઇ રહ1 છે , માનવ અિધકારોના સ!માનમાં
દરક વગને !યાય મળે અને િવકાસની ?[ યામાં કોઈ વં ચત ના રહ તે જોવાની જવાબદાર1 અગxયની છે .
સરકાર1 નીિતઓ પૈસાદારને વÀુ પૈસાદાર બનાવે અને ગર1બ વÀુ ગર1બ બને એવી હોય તે કોઈ પણ દશ
માટ

શરમજનક

વાત

છે .

ઉlોગોને

પયાવરણીય

સંસાધનો મા] ૂલી [કÖમતે મળ1 oય અને સ[હયાર1
jુદરતી

સંપિત

પર

આધા[રત

ગર1બ

પોતાની

આ}િવકા ;ુમાવે – આ બે બાબતો વ•ચે ુ ં સમતોલન
_ ૂબ જ7ર1 છે .
નાના ટા‰ુ દશો

મક માલદ1વ, ફ1}

વા

દશો પર થતી અસર જોઈએ ક ભારતના ‰ ૂવ [કનાર
ઓ[ર સાના દ[રયા[કનાર દ[રયાઈ તોફાનોથી તારાજ
થતા ગર1બો હોય – આ એ વગ છે

ણે પયાવરણને

કુ સાન કદ1 ક/ુ0 નથી, તેમ છતાં નકારાxમક પ[રણામો

ભોગવી ર{ા છે . કલાયમેટ જ ટ1સ ¯ાં છે એ સવાલ થવો વાભાિવક જ છે . ભારતે “pલોબલ લીડર” બનsુ ં
હશે તો કલાયમેટ ચેઇ!જના ]ુyે ,યાન રાખsુ ં પડશે, યોpય પગલા લેવા પડશે.
ઉપરના ]ુyાઓની વાત કયા બાદ એક વધારાની વાત - /ુનાઈટડ નેશ!સ ºમવક ક!વે!શન ઓન
કલાયમેટ ચેઈ!જ Uારા ]ુકાયેલ આ ચ

જોઇને થ/ુ ં આ કઈ તાર1ખ બદલવાની વાત છે – તપાસ કરતા

ખબર પડ1 ક આપણી ?s ૃિતઓથી ‰ ૃëવીના બ ટને બચાવવાની આ વાત છે . આપણે પેdોલ-ડ1ઝલથી

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦
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ચાલતા વાહનને બદલે oહર પ[રવહનની સગવડ વાપર1એ, સાયકલનો ઉપયોગ કર1એ તો અથ ઓવર2 ૂટ
ડ ની તાર1ખને િવલં બત કર1 શકાય છે . આવા અનેક ફરફારો આપણી }વનશૈલીમાં લાવીને આપણે
ભિવ‡યની પેઢ1 માટ સાર1 … થિત લા
લાવી શક1એ તે શકાય છે .

22 August 2020 - Earth Over Shoot Day
“‰ ૃëવી પરની jુદરતી સંપિત બધાની જ7ર1આતો માટ ‰ ૂરતી છે પણ બધાના લોભને સંતોષવા
ું
ુ ં બ ટ બનાવીએ છ1એ, એ
‰ ૂરતી નથી” – આ િવધાન આપણને સૌને યાદ છે . આપણે બધા ઘર /ઓ[ફસ
ુ ાર
અ સ

જ કામ કર1એ છ1એ,, }વનશૈલી રાખીએ છ1એ. પણ આપણે કોઈ [દવસ ‰ ૃëવીના બ ટની

ગણતર1 કર1 છે ? 2ુ ં આપણે કદ1 િવચા/ુ0 છે ક ‰ ૃëવીની સંપિત ુ ં વાિષ•ક બ ટ કટhું છે ? હવા, પાણી ક
અ!ય jુદરતી સંપિત – આપણે દરકને બે[હસાબ જ વાપર1એ છ1એ. એટલે જ ‰ ૃëવીની સંપિત [દવસે ને
[દવસે ઘટ1 રહ1 છે . ‰ ૃëવી પોતાની સંપિતને પછ1 મેળવે છે પણ એ સમતોલન માટ સમય જોઈએ છે .
pલોબલ üટિ?!ટ નેટવક નામની સં થા દર વષÒ ‰ ૃëવીની jુદરતી સંપિત ¯ાં [દવસે વપરાઈ,
‰ ૃëવી ુ ં બ ટ ¯ા [દવસે ‰ ૂŸું થ/ુ ં તેની તાર1ખ અuયાસને આધાર oહર કર છે . આ વષÒ તાર1ખ 22
ઓગ ટના

રોજ

આ

[દવસ

આ9યો

https://www.overshootday.org/

છે .

વÀુ

િવગતો

માટ

આપ

તેની

વેબસાઈટ

જોઈ શકો છો. વષ 1970 થી આ અuયાસ ?[ યા ચાhુ કરાઈ છે ,

?થમ વષÒ પાયાના વષ તર1ક ગણીને બીo વષના ડ1સેKબર માસમાં જ આ તાર1ખ આવી હતી, xયારબાદ
ધીમે ધીમે સમયગાળો વષથી, 365 [દવસથી ઓછો થતો ર{ો. 2000 ના વષ Lુધી આપણે સJટKબર Lુધી
પહÄચી ગયા અને બીo દસ વષમાં ઓગ ટ Lુધી. આ વષÒ અથ ઓવર2 ૂટ ડ થોડા [દવસો પાછળ આ9યો
એ ુ ં કારણ કોિવડને કારણે થયેh ું લોકડાઉન છે .

જો આપણે સૌ કતારના નાગ[રકની
કની
oય. જો અમે[રકન નાગ[રકની
ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦

ુ ર1 માસમાં જ આવી
મ }વવા ુ ં ચાhુ કર1એ તો આ તાર1ખ ફ આ

મ આખી aુિનયા }વે તો માચ માસમાં અથ ઓવર 2 ૂટ ડ આવી oય.
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ચીની નાગ[રકની }વનશૈલીમાં િવb }વે તો

ૂન Lુધી અને ઇ!ડોનેિશયાના નાગ[રકની

મ }વીએ તો

ડ1સેKબર Lુધી આપણે ‰ ૃëવી ુ ં બ ટ સંભાળ1 શક1એ. આ યાદ1માં ભારત દશની મા[હતી ઉપલ—ધ નથી
એટલે ભારતીય નાગ[રક @ગે ઉલેwખ કયg નથી.( https://www.overshootday.org/newsroom/country-

overshoot-days/)
અxયાર આપણે એક ‰ ૃëવી નહ1 પણ 1.6 ‰ ૃëવીની સંપિત વાપર1 ર{ા છ1એ, આ સીધી ર1તે આપણી
ભિવ‡યની પેઢ1 સાથેનો અ!યાય છે . આપણે આપણા સંતાનોની સંપિત વાપર1 ર{ા છ1એ. આપણી આજની
જ7ર1આતો ‰ ૂર1 કરવા, આપણી વૈભવી }વનશૈલીને કારણે આપણે ભિવ‡યની પેઢ1ની સંપિત વાપર1 ર{ા
છ1એ. ગયા વષથી કલાયમેટ

dાઇક શŸુ કરનાર બાળકો યાદ આ9યા ને ? – તેઓએ કરલા સવાલો યાદ

આ9યા ને? – ભિવ‡યની પેઢ1 માટ આપણે

ુ લાઈ-ઓગ ટ, ૨૦૨૦

ક2ુ ં ] ૂક1ને જવાને બદલે એમની સંપિત ન‡ટ કર1 ર{ા છ1એ.

પયાવરણ િમ

37

